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Wilhjelmudvalget blev nedsat af regeringen
med den opgave at udarbejde et grundlag for
en national handlingsplan for biologisk mang-
foldighed og naturbeskyttelse. Tidligere indu-
striminister Nils Wilhjelm blev formand for
udvalget.

I Wilhjelm-udvalget deltog 35 medlemmer
som repræsentanter for jordbrugs- og fiskerier-
hvervene, natur- og friluftsorganisationer,
forskningsinstitutioner, berørte myndigheder
mv.

Udvalgets arbejde er et bidrag til regeringens
forberedelse til FNs Verdenstopmøde om Bæ-
redygtig Udvikling i 2002. Udvalget afgav sin
rapport til regeringen d. 23. august 2001. Rap-
porten findes på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside www.sns.dk.

Udvalget nedsatte 4 arbejdsgrupper for hen-
holdsvis naturkvalitet og naturovervågning,
havets natur, landbrug, økonomi og velfærd,
som hver har udarbejdet en rapport. Endvidere
blev der udarbejdet en række faglige udrednin-
ger af Danmarks Miljøundersøgelser, Forsk-
ningscenter for Skov og Landskab, Den Kon-
gelige Veterinær- og Landbohøjskole m.fl.,
som har dannet grundlag for udvalgets arbejde.
Dette materiale udtrykker således ikke nød-
vendigvis i alle henseender udvalgets opfattel-
se.
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Udvalget blev sekretariatmæssigt betjent af
Skov- og Naturstyrelsen, der nedsatte et særligt
sekretariat til løsning af opgaven. I sekretaria-
tet deltog: kontorchef Henrik Knuth-
Winterfeldt, fuldmægtig Henrik Wichmann,
biolog Tine Nielsen Skafte, agronom Jørn Jen-
sen, hortonom Lone Bjørn, overassistent Inge-
lise Johansen.
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Naturgruppen har i sit arbejde taget udgangspunkt i dette forhold og en række andre væsentlige pro-
blemstillinger for naturens tilstand i dagens Danmark. Gruppen har lagt en række notater og mundtlige
oplæg om status for naturens tilstand til grund for sit arbejde og dette er senere blevet yderligere be-
kræftet og udbygget af en udredning om det lysåbne landskab gennemført af Danmarks Miljøundersø-
gelser og to rapporter om biodiversitet i skov udarbejdet af Forskningscentret for Skov & Landskab.
Gruppen har endvidere taget udgangspunkt i bl.a. de krav og anbefalinger som fremgår af konventio-
nen om biologisk mangfoldighed og andre internationale forpligtelser.

Det fremgår af Danmarks Miljøundersøgelsers udredning, at problemerne for biodiversiteten i de lys-
åbne naturtyper især er knyttet til følgende forhold:

- gradvis tilgroning på grund af landbrugsdriftens ophør, eutrofiering og dræning.

- eutrofiering af naturtyperne, dels på grund af gødskning, dels på grund af påvirkning af luftbå-
ren ammoniak.

- formindskelsen  og fragmenteringen af naturarealerne.

- manglen på naturarealer med lang kontinuitet

Konsekvensen har været at en række plante- og dyrearter er gået mærkbart eller drastisk tilbage gen-
nem de sidste par årtier. Det er især plante- og insektarter knyttet til næringsfattige biotoper, fuglearter
knyttet til ferske enge og strandenge og en række paddearter knyttet til strandenge og vandhuller.

Endelig understreger Danmarks Miljøundersøgelser den problemstilling, der benævnes som "Gælden
fra fortiden" eller "Fortidens synder" dvs., at tilbagegangen vil fortsætte et stykke tid endnu, uanset
hvilke initiativer der tages for at fremme biodiversiteten. Det skyldes, at især eutrofieringen og for-
mindskelsen af naturarealerne har udsat en række arter for et meget stort pres.

Også i vandløb og søer er der konstateret en markant tilbagegang for en række plante- og smådyrear-
ter. Her skyldes problemerne især belastningen med kvælstof og fosfor, for hårdhændet vandløbsved-
ligeholdelse og manglende økologisk sammenhæng mellem vandløb, søer og bredarealer og for vand-
løbenes vedkommende tillige spærringer i vandløbene.

En lang række skove - statsejede som privatejede - har en ringe biodiversitet, sammenlignet med det
store antal arter, der er tilknyttet naturtypen skov. Her er hovedproblemerne manglende kontinuitet,
monokulturer, dræning, for lav andel af hjemmehørende træarter samt mangel på arealer med fri suc-
cession, for lidt dødt ved og for få lysåbne arealer.

Disse vurderinger af problemerne for naturen har sammen med de internationale forpligtelser været
lagt til grund for arbejdet i naturgruppen. Implementering af EF-habitatdirektivets og EF-
fuglebeskyttelsesdirektivets forpligtelser i Danmark er blevet behandlet i hovedudvalget, men da for-
valtningen af direktivets naturtyper og arter udgør en væsentlig del af den fremtidige naturforvaltning
og direktivet spiller en central rolle i naturgruppens diskussioner af det foreslående naturforvaltnings-
koncept, bringes oplægget om forvaltningen af de internationale naturbeskyttelsesområder også i den-
ne rapport.
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Tilgroningsproblemet er tillige behandlet i landbrugsgruppen og det samme gælder eutrofieringspro-
blematikken. Det er sket i forbindelse med arbejdet med bl.a. målretning af udpegningen af SFL-
områderne og indholdet af MVJ-ordningen.

Naturgruppen har peget på følgende overordnede prioritering af indsatsen:

På baggrund af DMU´s udredning om det lysåbne landskab og den øvrige foreliggende dokumentation
har naturgruppen givet en forbedring af beskyttelsen og kvaliteten af den eksisterende natur højeste
prioritet.

Gruppen har endvidere prioriteret en forøgelse af halvkulturarealerne meget højt. Det bør fortrinsvis
have karakter af forøgelse af og etablering af forbindelse mellem eksisterende halvkulturarealer. Her
kommer især overdrev, strandenge og de vandløbsnære arealer ind i billedet.

Med hensyn til skovene har gruppen prioriteret en sikring af de resterende naturskovarealer højest.

På baggrund af ovenstående har naturgruppen arbejdet med en række tværgående initiativer som til-
sammen danner grundlag for et strategisk naturforvaltningskoncept og som har til formål at beskrive
kvalitetsmål for naturen og at tilvejebringe et program for systematisk overvågning af naturen. Der er
endvidere beskrevet en planlægningsmetode, der kan sikre at naturforvaltningen målrettes og priorite-
res bedst muligt. Denne planlægningsmetode benævnes naturkvalitetsplanlægning. Den indgår i regi-
onplanlægningen og den skal udformes, således at den har sammenhæng med de opstillede naturkva-
litetsmål og naturovervågningen.

Problemerne med formindskelsen og fragmenteringen af naturarealerne og den manglende kontinuitet
foreslås afhjulpet ved etablering af et antal større sammenhængende naturområder, etablering af et
landsdækkende system af økologiske spredningskorridorer og udarbejdelse af handlingsplan for etab-
lering af faunapassager ved eksisterende større veje. Endvidere påpeges vigtigheden af at naturpleje,
naturgenopretningsinitiativer, MVJ-aftaler mv. i meget større omfang end hidtil rettes mod områder,
hvor der i forvejen findes natur af høj kvalitet, og således at der tilvejebringes mere natur i form af et
større areal med halvkultur i sammenhæng med eksisterende halvkulturarealer.

Problemerne med tilgroning og eutrofiering af de lysåbne naturtyper bliver behandlet i både natur-
gruppen og landbrugsgruppen. Naturgruppen har igangsat en undersøgelse af amternes naturplejeind-
sats og naturplejebehov, som først afsluttes efter færdiggørelsen af denne rapport. I landbrugsgruppen
vurderes behovet for etablering af bufferzoner for husdyrbrug omkring særligt sårbare naturtyper.

Der er foretaget en omfattende gennemgang af behovet og mulighederne for at styrke biodiversiteten i
skoven og der er opstillet et bredt katalog med mål og virkemidler både i relation til den private og den
statslige skovdrift. Målene er i særlig grad rettet mod at beskytte og forbedre de eksisterende naturvær-
dier i skovene, særligt naturskoven og habitatdirektivets naturtyper og arter. Der lægges vægt på ud-
lægning af betydelige arealer, hvor biodiversitetshensynet er det dominerende, og på at forbedre inte-
grationen af biodiversitet i den drevne skov, bl.a. ved gradvis overgang til naturnær skovdrift, og  der
er også forslag til at forbedre naturindholdet i de nye skove.

Også de ferske vande er blevet grundigt gennemgået. Problemerne er beskrevet og der er stillet en
række forslag til, hvorledes de kan blive afhjulpet. Her er helhedsorienteret planlægning for søer,
vandløb og de nærliggende  bredarealer og en ekstensivering af driften af de vandløbsnære arealer et
centralt punkt.

De to vigtige virkemidler naturgenopretning og fredning er blevet beskrevet og den fremtidige priorite-
ring afpasset efter de signaler, som er fremkommet under udvalgsarbejdet.
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Forvaltningen af arter foreslås målrettet og styrket gennem anvendelse af økologiske forvaltningspla-
ner og udarbejdelse af retningslinier for reintroduktion af arter, introducerede arter, samt forvaltning af
genressourcer hos vilde dyre- og plantearter.

Også en række andre problemstillinger og emner af betydning for biodiversiteten er særligt behandlet.

Til alle emner er knyttet en eller flere anbefalinger.

Flere store problemstillinger som f.eks. opstilling af eller ændring af arealmålsætninger, prioritering
mellem forskellige virkemidler, beregning af økonomiske konsekvenser m.v. vil først kunne gennem-
føres under den efterfølgende samlede drøftelse i udvalget.

Rapporten er i øvrigt opbygget således, at det første afsnit efter indledningen indeholder en samlet
oversigt over anbefalingerne, det næste afsnit Status over naturens tilstand og de væsentligste proble-
mer for naturen, og endelig et antal afsnit med de enkelte emner, som gruppen har behandlet.

Det har fra starten været besluttet at dele behandlingen af de forskellige naturproblemstillinger op på
tre grupper:

•  ������������, der fik ansvaret for vurderingen af status for naturens tilstand naturovervågning,
mål og initiativer på det terrestriske område og for de ferske vande.

•  ����������������, der har fået ansvaret for at integrere naturhensynene i landbruget og i de for-
skellige landbrugsstøtteordninger m.v.

•  (���������, der har fået ansvaret for at vurdere status for naturens tilstand, mål og konkrete ini-
tiativer på havområdet.

Denne opdeling er ikke logisk begrundet men baseret på administrative initiativer/faglige hensyn.

En række af forslagene til en mere målrettet og strategisk naturforvaltning vil først kunne opstilles, når
bidragene fra de tre arbejdsgrupper afleveres til og drøftes samlet i selve udvalget.
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I dette kapitel introduceres naturgruppens bud på tre overordnede mål for naturforvaltningen i Dan-
mark, som bør anvendes ved prioritering af den fremtidige indsats.

Kapitlet er i øvrigt en samling af de anbefalinger, som gruppen har udarbejdet på baggrund af arbejdet
med de enkelte emner. Disse anbefalinger er altså identiske med dem, der adslutter hvert kapitel i rap-
porten.
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Naturgruppen anbefaler, at der fastlægges følgende overordnede mål for den fremtidige forvaltning af
den danske natur:

•  '�����
���������������B��
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På trods af en forbedret beskyttelse af den tilbageværende natur kan der konstateres tilbagegang for
kvaliteten af naturarealerne, f.eks. forringes artsvariationen i naturtyperne og mange arter går fortsat
tilbage. Naturområder med en lang kontinuitet, som f.eks. naturskov, højmoser, overdrev, klitter, væld
og lobelia-søer er umulige eller meget vanskelige at genoprette, når de først er forsvundet. Endvidere
har de en funktion som kilder for arter, som kan kolonisere øvrige områder i naturen. Der bør gives høj
prioritet til at bevare disse områder.
Ligeledes er det højt prioriteret at bevare levedygtige bestande af de hjemmehørende plante- og dyre-
arter, deres variation og deres levesteder på lang sigt i deres naturlige udbredelsesområder.

For fortsat at kunne bevare variationen af naturtyper og arter er det nødvendigt at skabe mulighed for
at de økologiske processer fortsat kan fungere i de danske landskaber og at disse funktioner styrkes.
Det er vigtigt, at der er mulighed for at arter kan kolonisere og rekolonisere levesteder og i nødvendigt
omfang udveksle genetisk materiale. Det er væsentligt at give plads til en øget dynamik i naturen, hvor
de økologiske processer uregulerede kan udvikle sig i tid og rum og dermed give plads for en stor vari-
ation af levesteder og arter og udviklingsstadier af naturtyper, som kun kan opleves få steder i dagens
Danmark. Udvidelser af naturarealer bør i vidt omfang ske i tilknytning til eksisterende natur.

Indsatsen for biodiversiteten bør koordineres bedre og ske efter overordnede politisk fastsatte målsæt-
ninger. Et koncept for en strategisk naturforvaltning bør indeholde kvalitative og kvantitative målsæt-
ninger, overvågning af naturens tilstand set i forhold til målsætningerne og evalueringer af de naturpo-
litiske indsatser. Det bør sikres at naturforvaltningsindsatsen målrettes og prioriteres bedst muligt gen-
nem en naturkvalitetsplanlægning med det formål at sikre, forbedre og udvide den eksisterende natur
på både regionalt og nationalt plan.
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•  Som led i den næste statslige udmelding til regionplanlægningen i år 2005 bør amterne opfordres

til at igangsætte en naturkvalitetsplanlægning af i princippet alle naturområder. Naturområder ud-
peget efter Natura 2000- direktiverne målsættes efter et særligt udarbejdet mere detaljeret system.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse fra amterne og DMU til
udarbejdelse af et fælles enkelt målsætnings- og værdisætningssystem for naturlokaliteter.

•  Målsætnings- og værdisætningssystemet skal endvidere kunne anvendes som målsætninger i na-
turovervågningen af de generelt beskyttede naturtyper.

•  Potentielle naturområder bør indgå i naturkvalitetsplanlægningen.
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•  Der bør udarbejdes et nationalt integreret miljø- og naturovervågningsprogram efter det fremlagte

koncept, som samtidig sikrer optimering af resultater fra den allerede foretagne overvågning samt
udenlandske (europæiske) erfaringer.

•  Overvågningen af EF-direktivernes naturtyper og arter bør igangsættes hurtigst muligt, og der bør
ske en videreudvikling af overvågningen for de øvrige naturtyper (§3 og skov), så de senest år
2004 er omfattet af overvågningsprogrammet.

•  I en opbygningsfase bør målene for naturtyper og arter udvikles sideløbende med, at førstegangs-
overvågningen gennemføres, dog må valget af indikatorer være afklaret forud for iværksættelsen.

•  Overvågningen af arter og naturtyper i ferskvand og hav bør integreres med den eksisterende
vandmiljøovervågning.

•  Anvendelse af anden overvågning (den folkelige overvågning og andres datasamlinger) og stati-
stik bør i videst muligt omfang integreres med naturovervågningsprogrammet for at nyttiggøre de
tilgængelige oplysninger og skabe mest mulig synergi-effekt, herunder viden om årsagssammen-
hænge i naturens tilstand.

•  Det bør overvejes at etablere en database, der gør eksisterende viden og undersøgelser om Dan-
marks biodiversitet, naturens tilstand og udvikling tilgængelig (landestudie). Materiale, der samti-
dig kan danne grundlag for at vurdere ændringer over tid og fungere som en analyse af manglende
viden om den danske natur.

•  Der bør etableres en forskningsindsats vedrørende udvikling og afprøvning af indikatorer for en
række naturtyper og arter herunder ikke mindst vedrørende genetisk diversitet.
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•  at det indgår i den statslige udmelding til regionplanrevision 2005, at der anbefales udpeget føl-

gende 6 områder som egnede til at blive udlagt i regionplanen som nationale naturområder:
- hede- og klitlandskaber i Thy (Viborg amt)
- Mols Bjerge, Stubbe Sø og Helgenæs (Århus amt)
- Gribskov og Esrum Sø (Frederiksborg amt)
- Det Sydfynske Øhav (Fyns amt)
- Høje Møn (Storstrøms amt)
- Lille Vildmose-området (Nordjyllands amt)

Områderne afgrænses og udpeges af amterne under inddragelse af lodsejere og lokalbefolkning, og der
fastsættes retningslinier for deres midlertidige administration og deres etablering. Den administrative
struktur for områderne må overvejes nærmere. Der udarbejdes for hvert område en plan for områdets
beskyttelse, forvaltning og udvikling, og der nedsættes et rådgivende og koordinerende udvalg for
hvert område.
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Formålet med at etablere sådanne større sammenhængende naturområder er at styrke naturområdernes
størrelse, sammenhæng og kontinuitet, således at den frie dynamik og naturkvaliteten fremmes. Områ-
derne er udvalgt bl.a. på grund af deres internationale og nationale naturbeskyttelsesværdier. Der er
også lagt vægt på, at de er af stor betydning for friluftslivet, og at de centrale dele er ejet eller admini-
streret af staten.

•  at  følgende områder overvejes som potentielle nationale naturområder, som skal vurderes nærme-
re:

- Gudenåens og Skjern Å´s kilder (Vejle amt)
- Store og Lille Åmose og Tissø (Vestsjællands amt)
- Et eller flere marine områder

at der nedsættes et udvalg under Skov- og Naturstyrelsen med repræsentanter for de berørte interesse-
organisationer og myndigheder, der får til opgave at beskrive et fælles koncept for de nationale natur-
områder.Udvalget skal endvidere vurdere, hvorledes offentligheden og lokalbefolkningen inddrages i
beslutningsprocessen samt hvorledes berørte landbrugsejendomme inddrages, og hvordan deres drift
kan tilpasses formålet med de enkelte områder.
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Anbefalinger vedrørende økologiske forbindelser:
Det indgår i den statslige udmelding til regionplanrevision 2005, at der skal udpeges og etableres et
nationalt netværk af økologiske forbindelser, der bl.a. baseres på amternes regionplaner for 2001 og
det heri udlagte netværk.
•  Udpegningen sker med udgangspunkt i følgende 7 typer af økologiske forbindelser:

vandløbssystemer, våde naturtyper, tørre naturtyper, naturlige skove, kyster, biotoptæthed og
rasteområder.

•  Eksisterende korridorer bør bevares og forbedres og nye etableres. Korridorer bør være så
brede og sammenhængende som muligt. Den økologiske kvalitet af en korridor bør svare til
kravene stillet af den eller de arter, man ønsker at tilgodese. Der skal sikres en ensartethed og
sammenhæng på tværs af amterne. Der bør endvidere hvor det er muligt og realistisk,
tilvejebringes forbindelse mellem forskellige habitatområder og mellem habitatområderne og
værdifulde naturområder.

•  Planlægningen af de økologiske forbindelser bør ses i sammenhæng med naturkvalitetsplanlæg-
ningen. Netværket består dels af fungerende og dels af potentielle økologiske forbindelser. Som
led i naturkvalitetsplanlægningen kan de fungerede forbindelser værdisættes og de potentielle prio-
riteres. Samtidig gennemførers der en kortlægning af barrierer, der begrænser sprednings mulighe-
derne i de økologiske forbindelser. Den skal danne grundlaget for den statslige prioritering af stør-
re faunapassager på det eksisterende vejnet.

•  Skov- og Naturstyrelsen udarbejder i løbet af 2002 en eksempelsamling, der illustrerer og uddyber
principperne for udpegning af økologiske spredningskorridorer.

Anbefalinger vedrørende faunapassager:
•  I fortsættelse af Vejdirektoratets projekt "Fauna Statsvej" nedsættes et udvalg under Trafikministe-
riet med repræsentanter fra de berørte myndigheder og interesseorganisationer.  Udvalget får til opga-
ve at udarbejde en prioriteret handlingsplan for etablering af faunapassager over/under stats- og amts-
veje samt jernbaner. Handlingsplanen skal være færdig med udgangen af 2003 og dække perioden
2004-2011. Der tilstræbes etableret 5 større faunapassager om året. Vurderingsgrundlaget er amternes
barrierekortlægning. Udvalget skal især fremme projekter, der styrker varetagelsen af internationale
og nationale naturbeskyttelseshensyn, og man skal i den forbindelse vurdere effekten af projekterne i
forhold til udgiften til deres realisering.
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Der gennemføres af DMU i samarbejde med anlægsmyndighederne og vildtkonsulenterne en overvåg-
ning af et repræsentativt udvalg af projekterne. Gennemførelsen af handlingsplanen afsluttes med en
evalueringsrapport.

•  Der  nedsættes en arbejdsgruppe under Skov- og Naturstyrelsen med repræsentanter for de berørte
myndigheder og interesseorganisationer, der gennemgår problemerne i forbindelse med gener og
funktionsproblemer ved faunapassager
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Naturgenopretningsindsatsen har forskellige formål: At styrke biodiversiteten, friluftslivet og de kul-
turhistoriske værdier i landskabet, og det tilstræbes gerne at flere formål fremmes samtidig.

For den del af indsatsen, der har til hovedformål at styrke naturen og biodiversiteten anbefales følgen-
de:

Forbedring af tilstanden i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) tillægges en høj
prioritet, og der bør tillige lægges stor vægt på forbedring af kvaliteten af andre værdifulde naturområ-
der, dvs. både de nationale naturområder og andre værdifulde naturlokaliteter og økologiske sammen-
hænge.

Til fremme af disse hovedmål anbefales følgende prioritering af indsatsen:
•  forbedring af eksisterende naturområder med lang kontinuitet
•  udvidelse af og styrkelse af sammenhænge mellem eksisterende naturområder, f.eks. i forbindelse

med ådale, overdrev og strandenge.
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Fri dynamik og naturlig succession:
•  Der er væsentlige naturværdier i en række naturtyper i fri dynamik og succession - ved kyster, sø-

er, vandløb, og i skove. Det anbefales, at natur i fri dynamik inddrages som element i naturforvalt-
ningen i væsentligt større omfang end i dag.

•  På baggrund af bl.a. en naturkvalitetsplanlægning kan det vurderes, hvor det er hensigtsmæssigt, at
arealer tages ud af drift og får lov at gro til og i øvrigt udvikle sig frit

•  Arealer med fri dynamik og tilgroning bør typisk indgå ved udlægning af større, sammenhængen-
de naturområder. På landsbasis kan man tænke sig, at 2-3% af landets areal udlægges, idet heri
indgår eksisterende områder, som formelt el. i praksis har denne status

•  Værdifulde halvkulturområder med lang driftshistorie skal fortsat opretholdes med høj prioritet og
gives mulighed for at ekspandere

•  Et samspil mellem naturlig tilgroning og plantet skov er ønskelig.

Naturpleje:
Der er ikke udarbejdet en selvstændig anbefaling vedrørende naturpleje, men der er igangsat en under-
søgelse af amternes nuværende naturpleje og det fremtidige behov for naturpleje. På baggrund heraf
vil hovedudvalget kunne anbefale f.eks. øgede midler til naturpleje. Naturpleje behandles også af land-
brugsgruppen i forbindelse med MVJ-tilskud mv.

En landsdækkende naturkvalitetsplanlægning, vil sammen med de prioriteringer, der følger af habitat-
direktivet medvirke, til en yderligere målretning af naturplejeindsatsen fremover.



- 12 -

Naturplejeindsatsen bl.a. hos amterne og i landbruget bør styrkes og de nødvendigemidler afsættes, set
i lyset af den entydige påpegning af at tilgroning, ophørt græsning og slæt mv. er en af de alvorligste
trusler mod biodiversiteten tilknyttet de lysåbne naturtyper.
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Fredninger er fortsat et meget vigtigt og uundværligt, varigt virkemiddel i naturbeskyttelsen, men det
er samtidig administrativt omstændeligt og tidskrævende. Det bør derfor nøje overvejes, i hvilke til-
fælde man skal anvende fredninger i stedet for andre enklere og evt. frivillige virkemidler.

•  Der bør udarbejdes en nye handlingsplan for fredninger, hvor   der gennemføres en revision af
kriterierne for rejsning af fredningssager og af prioriteringen af de mål, som fredningssagerne bør
rette sig imod. Handlingsplanen bør ikke - som i 1992 - fastlægge en prioriteret liste over de fred-
ningssager, som ønskes rejst over en årrække, da denne fremgangsmåde har vist sig at være uhen-
sigtsmæssig. I stedet anbefales en løbende planlægning og drøftelse under inddragelse af amterne,
Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen.

•  Der bør ske opprioritering af rejsning af fredningssager, der fremmer gunstig bevaringsstatus i
internationale naturbeskyttelsesområder, og som bidrager til sikring af kerneområder i kommende
større sammenhængende naturområder.

•  I forbindelse med revision af handlingsplanen bør f.eks. følgende emner inddrages:
•  Det bør overvejes, om kriteriet " at et område skal være truet" skal defineres snævrere.
•  Der bør arbejdes videre med afvejningen af fredningsinstrumentet i forhold til de øvrige

virkemidler på naturbeskyttelses -skovlovs- og planlægningsområdet.
•  Det bør overvejes nærmere, hvorledes man anvender fredningsinstrumentet i forbindelse med

naturgenopretningssager.
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Skov- og Naturstyrelsen har en relativt ny naturplejestrategi fra 1999, som udstikker konkrete ret-
ningslinier, der gælder for Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af egne arealer med beskyttet natur.
Strategien sætter desuden konkrete mål for øgning af arealet med beskyttede naturtyper indenfor det
eksisterende statsskovsareal med udgangspunkt i tilstanden i 1998. I 1995 vedtog Skov- og Natursty-
relsen nye retningslinier for driften af styrelsens landbrugsarealer. På landbrugsarealerne skal der tages
vidtgående landskabelige, natur- og kulturhistoriske samt miljøbeskyttende hensyn. Dertil kommer
hensyn til befolkningens friluftsliv.

Da særligt naturplejestrategien er af forholdsvis ny dato, bør den have mere tid at virke i, før man me-
ningsfyldt kan vurdere på hvilke områder den evt. skal revideres i større omfang. Strategiens udmønt-
ning vil blive justeret ifølge de overordnede prioriteringer i Wilhjelmudvalgets anbefalinger, herunder
fx etablering af naturlig hydrologi i større omfang, udvidelse af arealer med eksisterende værdifulde
naturområder mv.
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•  Der bør ske en styrkelse af indsatsen for at mindske tilgroningen af og nedbringe tilførsel af næ-

ringsstoffer og sprøjtemidler til de lysåbne naturtyper. Herunder bør tilgroningen mindskes ved en
styrket naturpleje og ekstensiv landbrugsmæssig drift i form af græsning og høslet.
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•  Det bør være højt prioriteret at tilvejebringe en gunstig bevaringsstatus for lysåbne naturtyper og
dertil knyttede arter omfattet af Habitatdirektivet.

•  Der bør udarbejdes en national handlingsplan til sikring af de få tilbageværende højmoser.

•  Der bør ske en permanent forøgelse af arealet med lysåbne naturtyper, især mht. overdrev, stran-
denge og vandløbsnære arealer.

•  Der bør i særlig grad gennemføres en retablering af enge i sammenhæng med vandløbene, så der
så vidt muligt sker en retablering af engenes naturlige hydrologiske tilstand, og således at den
økologiske sammenhæng mellem vandløbene og de vandløbsnære arealer styrkes. Ved retablering
af naturlig hydrologi i ådale og skove mv. vil det være muligt at genskabe et væsentligt areal med
moser.

•  Der bør etableres større sammenhængende områder med natur, bl.a. lysåbne naturtyper, og der bør
så vidt muligt etableres økologiske forbindelser mellem vigtige naturområder.

•  Det bør vurderes nærmere, hvad der kan gøres for at forebygge klimaændringernes effekt på de
lysåbne naturtyper.

Det præcise indhold af anbefalingerne afstemmes i hovedudvalget i forhold til arbejdet i landbrugs-
gruppen, herunder kvantitative målsætninger.
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•  Der skal ske registrering og en varig sikring af den danske naturskov. Inden registreringen sættes
i gang søges det afklaret, hvordan sikringen gennemføres.

•  Senest i 2040 er hensynet til biodiversiten det primære formål på 10% af det til enhver tid væ-
rende skovareal (ca. 40.000 ha, voksende med øget skovareal). De 40.000 ha omfatter hovedsa-
geligt urørt skov og såkaldte gamle driftsformer med særlige naturkvaliteter samt arealer med fri
succession/tilgroning. For statens skove skal målsætningen være indarbejdet i driftsplanlægnin-
gen i løbet af de kommende 5 år.

•  Som led i den overordnede målsætning for 2040 fastsættes et delmål på i alt 25.000 ha med urørt
skov og gamle driftsformer mv. senest 2012. Denne udvidelse op til de 25.000 ha målrettes mod
de arealer, der udpeges gennem naturskovsregistreringen. Der fokuseres særligt på de biologisk
mest værdifulde kategorier af de registrerede naturskovsarealer. Andelen af urørt skov i år 2012
skal udgøre mindst halvdelen svarende til 12.500 ha. Den resterende del udlægges efter nærmere
vurdering af hvad der gavner biodiversiteten bedst i løbet af perioden som urørt skov, gamle
driftsformer eller fri succession/tilgroning. I 2012 foretages evaluering af den hidtidige indsats
med henblik på at sikre, at det overordnede mål for 2040 kan fastholdes.

•  For statsskovene skal der i planerne for omlægning til bæredygtigt skovbrug indgå planer for at
opnå en naturlig hydrologi og en øget mængde dødt ved. I urørt skov genskabes så vidt muligt
den naturlige hydrologi, og i anden biodiversitetsskov tilstræbes naturlig hydrologi, hvor det er
hensigtsmæssigt for biodiversiteten.

•  Naturtyper og arter omfattet af Habitatdirektivet skal beskyttes effektivt i offentlige og private
skove. Der skal ifølge direktivet senest år 2004 være igangsat en aktiv forvaltningsindsats for at
opnå gunstig bevaringstilstand for de omfattede naturtyper og arter. Dette skal opnås gennem
anvendelse af eksisterende og om nødvendigt nye virkemidler (aftaler, tilskud, fredning mv.).

•  Skov- og Naturstyrelsen bør særligt styrke indsatsen for biodiversiteten i mindst 3 større områder
med et væsentligt indhold af statsejede skov- og naturarealer. Områderne kunne være følgende:
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Grib skov og Esrum sø; hede og plantagearealer i Thy; Høje Møn. I områderne bør der indgå
betydelige urørte skov- og naturarealer.

•  Bæredygtig skovdrift skal fremmes i hele skovbruget gennem konkret implementering af ”ret-
ningslinier for bæredygtig skovdrift”. Der bør opstilles indikatorer for "retningslinier for bære-
dygtig skovdrift".

•  I de private skove fremmes retningslinierne for bæredygtigt skovdrift gennem en målretning af
tilskudsordninger, rådgivning og formidling. Tilskudsordninger helhedsorienteres og rettes i øget
omfang mod naturelementer, der ligger ud over skovlovens minimumsforpligtelser, herunder
naturlig hydrologi og dødt ved.

•  Statsskovene skal gå foran og umiddelbart påbegynde implementeringen af retningslinierne.
Skov- og Naturstyrelsen skal inden 2 år udarbejde en konkret handlingsplan for den praktiske
indførsel af bæredygtig skovdrift i statsskovene. Handlingsplanen skal blandt andet indeholde
følgende emner: Omlægning af skovdriften inkl. tidsplan, lokalitetskortlægning af de skovbe-
voksede arealer, fremme af naturlig hydrologi, dødt ved samt kompetenceopbygning på skovdi-
strikterne.

•  Skovloven og administrationen af denne tilpasses med henblik på at prioritere forpligtelsen til at
bevare naturskoven samt lette muligheden for umiddelbart at varetage biodiversitets-hensyn ved
at muliggøre tilgroningsskov, græsningsskov, stævningsskov og urørt skov.

•  Som opfølgning på Bichel-udvalgets arbejde iværksættes et udvalgsarbejde i 2003 om de samle-
de konsekvenser af en nedsat pesticidanvendelse i det  private skovbrug. Udvalgsarbejdet skal
være grundlag for en fremtidig strategi for at reducere pesticidanvendelsen i privatskovbruget på
linie med de reduktionsmål der er fastsat for de øvrige sektorer.

•  Skovrejsning målrettes og prioriteres yderligere mod planlægningens målsætninger på natur- og
miljøområdet, herunder ønsket om at etablere større sammenhængende naturområder og økolo-
giske forbindelseslinier i landskabet.

•  For at styrke skovrejsningen bør landbrugsloven og administrationen heraf tilpasses på enkelte
områder. Landbrugsloven bør bl.a. have en mere rummelig definition af skov, svarende til skov-
lovens, der bør ske nedjustering af arealgrænsen for selvstændige skovejendomme, og der bør
etableres forbedrede muligheder for dispensation af landbrugsejendommes ejerformer.

•  I skovrejsningsprojekterne skal der inden 2004 ske opprioritering af tilgronings- og naturarealer
samt opprioritering af hensynet til biodiversiteten ved anlæg af kulturer, bl.a. ved fremme af an-
vendelsen af hjemmehørende arter i blandingsbevoksninger. Målet bør bl.a. være, at tilplantning
sker på maksimalt 80% af projektarealerne. Projekter med store tilgroningsarealer, der ligger i
tilknytning til naturskov og løvskovsarealer med lang skovkontinuitet fremmes.

•  Inden 2004 udarbejdes en handlingsplan for fremavl af frø og plantemateriale af hjemmehørende
træer og buske til landskabsformål.

•  Der skal senest i 2004 være udviklet og iværksat en integreret skovovervågning, der styrker do-
kumentationen af skovenes flersidige funktioner og bidrager til en integreret naturovervågning
på tværs af erhvervssektorer og naturtyper.

•  Et bedre videnmæssigt grundlag for naturnær skovdrift er påkrævet. Det samme er tilfældet for
viden om skovene og skovrejsningens biodiversitet generelt. Samlet er der behov for en opprio-
ritering af forskningsindsatsen knyttet til skovenes biodiversitet.#

"���������
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Det overordnede mål for de danske vandløb og søer er, at øge biodiversiteten ved at bringe vandet til-
bage i landskabet. Vandløbenes frie dynamik skal genskabes ved at ekstensivere driften af de vand-
løbsnære arealer og ekstensivere eller undlade vandløbsvedligeholdelse og åbne rørlagte vandløb. Sø-
erne skal være klare og diversiteten i søtyper skal bevares – lige fra store dybe til små eller næringsfat-
tige søer. Dette skal virkeliggøres på grundlag af en helhedsplanlægning, hvor vandet binder naturom-
råderne sammen og natur- og miljøprojekter integreres.

Til realisering af visionen anbefales følgende initiativer:
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•  Der skal som led i udvalgets samlede drøftelse fastsættes en ����������	
��������������������

��������������������������������������������� med henblik på at øge og genskabe samspillet
med de vandløbsnære arealer og vandløbenes selvrensende effekt, samtidig med at ådalenes sam-
lede naturkvalitet øges. Helhedsplanlægning og –forvaltning af ådalene vil være et væsentligt led i
implementeringen af vandrammedirektivet. Der skal igangsættes initiativer til udvikling heraf in-
den 2004.

•  Der skal i 2002 udarbejdes en ��������������������� til sikring af kvaliteten i de rene søer, her-
under de internationalt værdifulde ����������� , samt de uforurenede, uregulerede vandløb og
bække, kilder og væld. Handlingsplanen skal tage udgangspunkt i en helhedsorienetret forvaltning
af disse vandløb og søer, de vandløbssystemer de er en del af, alle væsentlige belastningskilder og
anvendelsen af de omgivende bredzoner.

•  Når Vandmiljøplan II er afsluttet, skal der i forbindelse med en kommende Vandmiljøplan III
iværksættes en målrettet indsats mod den ��������������������������������������������������
fra landbruget. Frem til aftalen om Vandmiljøplan II udløber, skal det nødvendige vidensgrundlag
herfor tilvejebringes.

•  ��������������������������������skal forbedres. Herunder skal ������������������������������
�������������������������������������������������������� Indsatsen skal ske på baggrund af
en kortlægning og prioritering af en øget aktiv indsats. Samtidig skal der afsættes flere offentlige
midler til vandløbsrestaurering og fjernelse af spærringer, og der skal – allerede før 2005 – sættes
mere fokus på sikring af vandføring i ”døde å”-strækninger.

•   ������������������������������������������������������������������������������������, hvil-
ket bl.a. vil ske  som følge af vandrammedirektivets implementering inden år 2004. Lovens formål
og forvaltningsstruktur skal gøres mere natur- og helhedsorienteret, således at den afspejler vand-
løbenes flersidige formål i det danske samfund: Vandafledning, økologiske korridorer og økologi-
ske sammenhænge, sikring af biologisk mangfoldighed, rekreative formål, undervisningsformål,
m.v.

•  I den ���������������������������������������������������������� bør følgende forhold tillige ind-
drages;

•  Fastlægge principper for vandløbsvedligeholdelse, som giver øgede muligheder for at undla-
de oprensning og vedligeholdelse og som fremmer skånsom vandløbsvedligeholdelse.

•  At der etableres mulighed for fleksible beskyttelsesbræmmer omkring vandløb og søer til
sikring af biodiversiteten.

•  At indsatsen for at reducere påvirkning fra vandindvinding fastholdes og intensiveres.
•  At tilvejebringe et system til opstilling af bevaringsmålsætninger og opfyldelse af disse, her-

under opstilling af et overvågningssystem til løbende at vurdere bevaringsstatus og økolo-
gisk tilstand, jf. habitatdirektivet og vandrammedirektivet.
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•  For arter og artsgrupper udvalgt efter en række nærmere fastsatte kriterier baseret på internationale

forpligtelser, sjældenhed, økologisk nøglerolle eller væsentlige samfundsmæssige og/eller natur-
forvaltningsmæssige problemer udarbejdes forvaltningsplaner. For truede arter bør Skov- og Na-
turstyrelsens  Handlingsplan for bevaring af truede plante- og dyrearterarter, september 2000 gæl-
de som retningslinie. Ved udsætning og reintroduktion af arter bør der ligeledes udarbejdes for-
valtningsplaner for disse. Opstillingen af de nævnte kriterier foretages af nedennævnte arbejds-
gruppe.
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•  Skov- og Naturstyrelsen bør inden år 2003 forestå udarbejdelsen af en udredning om de gældende
regler og forvaltningspraksis for udsætning af dyre- og plantearter i Danmark i samarbejde med de
relevante myndigheder og parter. Som en del af udredningsarbejdet bør det analyseres om der er
behov for at supplere de eksisterende regler.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør nedsætte en arbejdsgruppe med de relevante myndigheder og organi-
sationer, herunder repræsentanter for de relevante erhverv, der inden år 2005 på baggrund af oven-
stående udredningsarbejde skal udarbejde detaljerede retningslinier og evt. forslag til ye regler om:
•  udsætning og utilsigtet introduktion af ikke-hjemmehørende arter
•  udsætning af hjemmehørende arter
•  bevaringsudsætninger
•  reintroduktion
•  indvandring af nye arter
•  genindvandring af arter
•  bevaring af genetiske ressourcer

Indenfor hver af de ovenstående grupper skal der som led i arbejdsgruppens arbejde opstilles krite-
rier til prioritering af hvilke arter eller artsgrupper, det er særligt væsentligt at udarbejde forvalt-
nings- og handlingsplaner for. Invasive arter og de dertil knyttede problemer har højeste prioritet.
Som en del af arbejdet skal arbejdsgruppen identificere de tilknyttede forskningsbehov.

Et hovedprincip for retningslinierne bør være, at ingen art må udsættes i den danske natur uden at
der forinden er gennemført en økologisk effektvurdering og er udarbejdet en forvaltningsplan.
Dog kan arter, der allerede anvendes i jordbruget og i haver fortsat anvendes som idag.

Indtil videre er de retningslinier for forvaltningsplaner og udsætning af planter og dyr som Skov-
og  Naturstyrelsen har udarbejdet gældende.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør fortsat oplyse og vejlede offentligheden og andre myndigheder og er-
hverv om de problemer introduktioner af ikke-hjemmehørende arter kan medføre og styrelsen bør
generelt prioritere information om disse emner højt.

•  Status for udsætning og indvandring af arter i Danmark bør belyses af naturovervågningen.

•  Der bør udarbejdes en oversigt over ikke-hjemmehørende arter, der kan udgøre en potentiel trussel
i danske økosystemer. Denne oversigt bør opdateres løbende. Der bør redegøres for de økonomi-
ske konsekvenser af udvalgte invasive arter i Danmark.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør arbejde for at der i samarbejde mellem landene etableres et såkaldt
"early warning" system for invasive arter i den Nordeuropæiske region.

•  Danmark bør i internationale sammenhænge fortsat arbejde for at problemerne med introducerede
og invasive arter får opmærksomhed herunder arbejde for en fælles EU-politik og støtte de igang-
værende initiativer i Biodiversitetskonventionen, CITES, Bern-konventionen, IMO, OSPAR og
HELCOM.

��������	
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- Ingen udsætning af fremmede arter eller genetisk modificerede organismer i danske farvande.
- Ingen dyrkning af nyintroducerede fremmede arter eller GMO’er i områder, hvor der er en risiko

for spredning af genmateriale til vilde arter.
- Udsætning af hjemmehørende arter skal ske på en genetisk og økologisk forsvarlig måde og udfa-

ses i takt med genopretningen af vandløbene og af vandkvaliteten.
- Et højt beskyttelsesniveau mod indslæbning af fremmede arter.
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Og der anbefales gennemført følgende indsats:
•  De genetiske og økologiske anbefalinger for udsætning af fisk føres á jour for at sikre bevarelsen

af de naturlige fiskebestande og den genetiske diversitet.
•  Genopretning af vandløb opprioriteres væsentligt bl.a. med henblik på at reducere udsætningerne.

Det kan bl.a. ske ved at anvende en forholdsvis større del af fisketegnsmidlerne til vandløbsrestau-
rering, og ved ændrede prioriteringer i den offentlige naturgenopretning og naturpleje.

•  Udsætning af fisk af dambrugsoprindelse ophører inden for en 5-års overgangsperiode, og røm-
ninger af fisk fra dambrug og havbrug forhindres effektivt.

•  Indførelse af regler til forebyggelse af indslæbning og udbredelse af fremmede arter.
•  Oplysning til offentligheden og til virksomhederne om farerne ved indslæbning og udsætning af

fremmede arter skal forstærkes.
•  Udarbejdelse af beredskabsplan for og øget oplysning om indslæbning og udsætning af arter, her-

under GMO’er.
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Formålet med nærværende notat er at give en oversigt over status for den biologiske mangfoldigheds
tilstand i Danmark, samt over de udviklingstendenser, der har været/er gældende herfor. Notatet gen-
nemgår således oversigtligt de forskellige danske naturtyper og de hertil tilknyttede væsentligste
artsgrupper (i det omfang, det eksisterende datamateriale tillader det) med en beskrivelse af deres sta-
tus og udvikling. Endvidere belyses de påvirkninger, der har ført til den aktuelle tilstand.

Der eksisterer en del oplysninger om, hvordan dyre- og plantelivet i Danmark har forandret sig gen-
nem det 20. århundrede. Oplysningerne er dog generelt af fragmentarisk karakter. Datagrundlaget for
de forskellige naturtypers udvikling både mht. areal og tilstand er ligeledes ikke fyldestgørende. For
mange arter og naturtyper er det således vanskeligt at finde kvantitative undersøgelser, specielt for
længere tidsserier, til belysning af udviklingen (1). Det er derfor ikke muligt at give en fuldstændig
samlet og fyldestgørende belysning af naturens tilstand og udvikling i Danmark. Trods dette peger det
eksisterende datamateriale dog på tydelige udviklingstendenser, som i det følgende er forsøgt beskre-
vet. Så vidt muligt er det forsøgt at belyse udviklingen både over en længere årrække (50-100 år), men
samtidig er det forsøgt at belyse de seneste års/årtiers udviklingstendenser.

Det bemærkes, at de forventede klimaændringers mulige virkninger på landnaturen er beskrevet i et
samlet afsnit (afsnit 3.9), mens de mulige virkninger for havet er beskrevet i forbindelse med afsnit
3.4: Havet og kystområderne.

�,. ����/��0�������/���
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I begyndelsen af 1800-tallet havde de lysåbne naturtyper klitter, heder, strandenge, ferske enge, over-
drev og moser deres største udbredelse med op imod 60% af landets samlede landareal på 4.310.000
ha. I dag dækker disse arealer mindre end 9%, hvilket svarer til en reduktion på omkring 70-90% (2,
4).

Lysåben naturtype Areal (ha) % af landets areal
Ferske enge 103.722 2,4
Strandenge 43.622 1,0
Moser 89.919 2,1
Overdrev 25.986 0,6
Heder 82.013 1,9
Klitter* ca. 30.000 ca. 0,7
I alt 375.262 8,7
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Grunden til de lysåbne naturtypers store arealmæssige tilbagegang skal findes i, at de har mistet deres
førhen væsentlige økonomiske betydning som græsningsområder for fritgående dyr i landbruget. Re-
sultatet har været, at landbrugsdriften på størstedelen af arealet er blevet intensiveret og på det reste-
rende areal er blevet opgivet. Intensiveringen har betydet, at store arealer med lysåbne naturtyper er
blevet omlagt, så arealerne nu indgår i det dyrkede agerland, eventuelt som gødskede græsmarker, eller
de er blevet tilplantet med skov. På andre arealer er driften ophørt med tilgroning til følge. Opdyrkning
og tilplantning var karakteristisk for udviklingen indtil midten af 80'erne, mens driftsophør har været
den fremherskende udviklingstendens i de seneste par årtier (3).

Mens den landbrugsmæssige interesse i de lysåbne naturtyper er faldende, medfører øget arealkonkur-
rence stigende interesse for disse områder til andre formål. Eksempler herpå er udlægning til sommer-
husområder og andre rekreative formål i f.eks. klitområder, og forvaltning af moser og vandhuller, der
indebærer f.eks. tilgroning og udsætning af og fodring af ænder ud fra jagtmæssige interesser. De se-
neste års naturgenopretningsprojekter har dog også resulteret i skabelsen af nye naturområder. Mellem
1989 og 1998 er således etableret knap 7.800 ha nye naturområder (fraregnet skovrejsning), hvoraf
nogle er helt nye og andre er eksisterende naturområder, hvor kvaliteten er forbedret væsentligt. Biodi-
versiteten på de nyskabte enge og overdrev er dog ofte endnu ikke større end på omlagte kultur-
græsarealer. Hvorvidt de på lang sigt kan udvikle et større naturindhold afhænger af, hvilke mulighe-
der der er for spredning af biotoptypiske arter fra gamle eng- og overdrevsarealer (5).

%����
Den kraftige tilbagegang i arealet af de lysåbne naturtyper, samt tilbagegangen i kvaliteten af de tilba-
geværende lokaliteter som følge af især dræning, gødskning og ophør af den ekstensive drift, har med-
ført, at et stort antal plante- og dyrearter i Danmark er forsvundet eller gået kraftigt tilbage, og endnu
flere er i fare for det. Ud af de 343 arter, der er forsvundet fra Danmark siden 1850 er 109 arter, eller
ca. 1/3, knyttet til de lysåbne naturtyper og 63 alene til overdrev. De eksisterende undersøgelser for
udviklingen inden for de sidste 20 år peger ligeledes på, at tilbagegang har været den fremherskende
udviklingstendens i denne periode, mens fremgang hører til undtagelserne (3). Det skal i denne forbin-
delse nævnes, at "udryddelsesgælden" (det forhold, at negative tendenser for plante- og dyrelivet, f.eks.
faldende artsdiversitet, fortsætter i en periode efter introduktion af for naturen positive handlinger)
samt "økologisk inerti" (hvormed menes, at det kan tage meget lang tid at genoprette et naturområde i
en tilstand som før en ødelæggelse eller forurening) kan medføre, at man ikke umiddelbart kan kon-
statere en forbedring af naturkvaliteten efter indførelse af naturvenlige tiltag.

Tilbagegangen blandt de lysåbne naturtypers ������ har især ramt de såkaldte nøjsomhedsplanter,
som er knyttet til de naturligt næringsfattige lokaliteter (3,4). Tilbagegang har både ramt tidligere vidt
udbredte arter som stjerne-star, hede-melbærris og guldblomme og de sjældnere arter, f.eks. mange
arter af orkidéer (3). Til gengæld er arter, som fra naturens hånd har haft en mere begrænset udbredel-
se, blevet almindelige i landskabet. Dette gælder arter, der er tilpasset næringsrige og/eller forstyrede
miljøer. Udviklingen har altså bevæget sig fra en udbredelse af mange sjældne til få almindelige plan-
tearter.

En tredjedel af de danske ����	

������� er både rødlistede og knyttet til de lysåbne naturtyper. Si-
den 1950 er 9 arter uddøde og et stort antal er gået markant tilbage (1). Forklaringen på den omfattende
tilbagegang synes at være en kombination af flere forhold, herunder især tilgroning af lysåbne naturty-
per i samspil med øget tilførsel af næringsstoffer, sprøjtning, dræning samt ophør af ekstensiv græs-
ning og høslet (1). To nulevende dagsommerfugle, hede-pletvinge og sortplettet blåfugl er omfattet af
EF-habitatdirektivet. Begge arters bevaringsstatus vurderes at være ugunstig (6).
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Udviklingen for ����� tilknyttet de lysåbne naturtyper er bl.a. undersøgt ved på baggrund af data fra
årlige punkttællinger udført i perioden 1982-2000 at beregne et samleindeks for otte udvalgte fuglear-
ter, der er karakteristiske i lysåbne naturtyper: strandskade, vibe, dobbeltbekkasin, rødben, sanglærke,
engpiber, bynkefugl og rødrygget tornskade, jf. tabel 2.2.

Der er en markant og statistisk signifikant tilbagegang for de samlede ynglebestande af de pågældende
fuglearter (r = -0.71, p < 0,001) med betydelige forskelle mellem arterne. Dermed bekræfter data, at
fugle tilknyttet de lysåbne naturtyper har stadig vanskeligere vilkår herhjemme. Der ses en markant til-
bagegang for vibe, og også tilbagegange for rødben, engpiber og bynkefugl. Derimod synes dobbelt-
bekkasin (dog med store årlige fluktuationer) at være i fremgang i perioden 1993 til 2000. Bestandene
af rødrygget tornskade (kun indeks for 1995-2000) og sanglærke har været stort set uændrede eller i
svag fremgang. Rødrygget tornskade begunstiges af tilgroningen, idet den trives på overdrev og heder
med spredte krat (3).
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Tilbagegangen kan afspejle en forringelse af fuglenes danske levesteder, dvs. de lysåbne naturtyper,
men forhold i f.eks. fuglenes vinterkvarterer kan også spille en rolle. Netop fordi samleindekset er
sammensat af arter med højst forskellige trækvaner, vinterkvarterer og fødevalg, er det dog sandsyn-
ligt, at den samlede nedgang for disse arter kan hænge sammen med en generel forringelse af fuglenes
levesteder her i landet (3).

Blandt de sjældne og næsten forsvundne fuglearter er engsnarre og trane gået frem. Engsnarrens be-
standsfremgang formodes i væsentlig grad at skyldes bestandsfremgang i Østeuropa (3). Andre sjæld-
ne fuglearter er gået tilbage, f.eks. storken, som er gået tilbage fra 25 til 2 par i løbet af de seneste 20
år, og ynglende urfugle er i perioden forsvundet helt (3).

I Danmark findes 14 arter af ������, heraf er 6 arter rødlistede og de øvrige er gullistede som op-
mærksomhedskrævende. Alle padder er fredede i Danmark.

Padderne har generelt været i stærk tilbagegang gennem det 20. århundrede. I løbet af 90'erne er der
gjort en betydelig plejeindsats for mange paddearter, som for flere arter, bl.a. lille vandsalamander,
skrubtudse, butsnudet frø, springfrø og den sjældnere grønbrogede tudse, synes at have bremset tilba-
gegangen. For tre arter - bjergsalamander, løvfrø og klokkefrø - er det lykkedes at vende tilbagegangen
til fremgang (1). Andre paddearter er dog stadig i tilbagegang, det gælder løgfrø, latterfrø, spidssnudet
frø, grøn frø og strandtudse samt sandsynligvis stor vandsalamander (1, 6).

Vildtudbyttestatistikken for�1��� giver et godt indtryk af harebestandens udvikling. Det årlige jagtud-
bytte er faldet fra omkring 400.000 i 1940'erne og 50'erne til ca. 150.000 i 1990'erne. Gennem de sene-
ste år har udbyttet stabiliseret sig, der ses endog en svag stigning i bestanden. Bestanden af hare er
sandsynligvis faldet pga. landbrugets mekanisering, ændrede afgrødevalg og øgede anvendelse af pe-
sticider. Den svage positive tendens i 1990'erne synes især at være forårsaget af rævens midlertidige
udryddelse i dele af landet på grund af skab (1).

5��
������������������
De fleste lysåbne naturtyper har været omfattet af lovmæssig beskyttelse siden 1992, moser dog siden
1978 og heder siden 1984, og har således i en årrække været beskyttet mod arealmæssig reduktion
samt nye tiltag. Dette er dog ikke ensbetydende med at kvaliteten af lokaliteterne er sikret. Stikprøver
antyder således, at højst halvdelen af de tilbageværende knap 9% med lysåbne naturtyper er i en til-
stand, der kan beskrives som naturlignende (4).

Der er flere årsager til tilbagegangen i kvaliteten af de lysåbne naturtyper. �����	������ er allerede be-
skrevet i afsnit 2.1.

���	������� er en anden væsentlig årsag. De lysåbne naturtyper tilføres næringsstoffer indirekte ved
afsætning af ammoniak fra lokale husdyrbrug og marker, ved spild af gødning fra naboarealer, og som
kvælstofoxider fra afbrænding af fossile brændstoffer. Nogle af de lysåbne naturtyper gødskes endvi-
dere direkte, da det er tilladt at fortsætte gødskning af et område i samme omfang, som før området
kom under naturbeskyttelsesloven.
Langt de fleste vilde arter i Danmark er tilpasset næringsfattige forhold. Eutrofieringen medfører et
øget pres på disse nøjsomme arter, som derfor er gået voldsomt tilbage. Presset på de nøjsomme arter
illustreres tydeligt af, at de er overrepræsenteret på rødlisten, jf. figur 2.2.
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Sammenlignet med 1983-84, hvor landbrugets handelsgødningsforbrug toppede, er kvælstofforbruget i
1998-99 faldet med 149.000 tons (36 %). Forbruget af kalium og fosfor er i samme periode faldet med
hhv. 49.000 tons (38%) og 32.000 tons (62%), jf. tabel 2.3 (7). Faldet i gødningsmængderne er positivt
i forhold til påvirkningen af naturen, men det er endnu ikke muligt at påvise en effekt i naturkvaliteten.
Dette skyldes muligvis økologisk inerti og udryddelsesgæld.

Deposition af luftbåret kvælstof (hvor ca. 2/3 kommer fra ammoniakudslip fra dansk landbrug) er re-
duceret fra 21 til 15 kg/ha/år fra 1990 til 1996 (8). Det naturlige baggrundsniveau for N-tilførsel fra
luften menes at være på 3-7 kg N pr. hektar pr. år. Sammenlignes med internationalt fastsatte tålegræn-
ser for de enkelte lysåbne naturtyper ser det umiddelbart ud til, at den generelle deposition klart over-
stiger den vedtagne tålegrænse for højmoserne, og endvidere ligger omkring eller over tålegrænsen for
klithede, overdrev og indlandshede.

1980/
1981 -1984/
1985

1993/
1994

1994/
1995

1995/
1996

1996/
1997

1997/
1998

1998/
1999

N 390 326 316 291 288 283 263
P 49 24 22 22 23 22 20

Handels-
gødning

K 122 87 83 82 88 86 81
N 247 243 240 239 228 - -
P 49 49 48 48 54 - -

Husdyr-
gødning

K 216 186 183 183 191 - -
N 637 569 556 530 516 - -
P 98 73 70 70 77 - -

Samlet for-
brug

K 338 273 266 265 279 - -
&
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 ���/�� 2������������������3)43���
Indlandshede 15-20 kg N/ha/år
Klithede 10-15 kg N/ha/år
Overdrev 10-15 kg N/ha/år
Højmose 5-10 kg N/ha/år
&
����'#4��&���������������	!���
�������
���
�����
���������������������������������/3!13�����
���
������
�����!
����������������������������������
�������
��������
�����������"
��
��������
����#
)������,#

Da det meste af depositionen kommer fra lokale kilder er afstanden til emissionskilden af væsentlig
betydning for det enkelte naturområdes belastning med luftbårent ammoniak. Lokaliteter nær ved stør-
re emissionskilder udsættes således for væsentligt højere depositioner (5).

Anvendelsen af���������� giver dårligere levevilkår for det vilde plante- og dyreliv, ikke alene på pro-
duktionsarealerne, men også naboområder hertil. De dårligere levevilkår skyldes dels den direkte
giftvirkning og opkoncentrering i fødekæden, dels den fødeknaphed, der opstår for de arter, der lever
af de bortsprøjtede planter og insekter.
Det samlede salg af pesticider er faldet væsentligt siden starten af 1980'erne målt i mængden af aktivt
stof, fra 6.972 tons aktivt stof som gennemsnit for perioden 1981-85 til 2.874 tons aktivt stof i 1999. I
samme periode er behandlingshyppigheden, der er et udtryk for antallet af anvendte "normaldoserin-
ger" ligeledes faldet, om end i mindre omfang, fra 2,67 i 1981-95 til 2,33 i 1999. Faldet kan i væsentlig
grad tilskrives brugen af nye midler, som anvendes i væsentligt lavere doser end ældre midler (7, 26).
Den revurdering, der har fundet sted af de anvendte pesticider, har sigtet mod at tage de pesticider med
de mest negative effekter på det omgivende miljø af markedet, hvilket formentlig har haft en gavnlig
effekt på det vilde plante- og dyreliv.

&���
�������, som er et resultat af reduktionen i arealet og antallet af de lysåbne naturtyper, påvir-
ker arternes forekomst og spredningsmuligheder gennem isolation af levesteder og bestande, og frag-
mentering øger betydningen af randeffekter (3). Randeffekterne kan være i form af afdrift af gødning
og sprøjtemidler fra nærliggende marker, for naturtyper nær plantager kan det være øget frøpres af ik-
ke naturligt forekommende arter og dermed øget risiko for tilgroning, mens beliggenhed nær større
husdyrbrug medfører øget deposition af ammoniak.

Der har fundet en betydelig 5���������������� sted i en stor del af de lysåbne naturtyper, der har
en direkte effekt på flora og fauna, og udtørringen medvirker desuden indirekte til øget tilgroning. Der
findes dog ingen samlede undersøgelser af, hvor stor en del af de lysåbne naturtyper, der er påvirket af
vandstandssænkning, og hvilke ændringer, det har medført. Eksisterende data tyder på, at omkring
halvdelen af alle moser og strandenge er direkte påvirket af dræning. Dertil kommer indirekte påvirk-
ning ved dræning af naboområder og sænkning af grundvandsstand ved vandindvinding. I Fyns Amt er
det således vurderet, at større strandenge med minimalt præg af dræning er meget sjældne (33). I Kø-
benhavns Amt, hvor grundvandsspejlet i nogle områder er sænket med 10-15 meter siden 1980'erne, er
det vurderet, at vandindvinding er den vigtigste negative påvirkningsfaktor for moserne (3, 34).

!��������	�������� - både i tid og i rum - kan have meget væsentlige konsekvenser for de lysåbne
naturtyper, og er endnu en medvirkende årsag til både den kvantitative og kvalitative tilbagegang. Hvis
f.eks. et overdrev gødskes, forandres denne blomster- og insektrige naturtype gradvist til en ensformig
kulturgræsmark. Er overdrevet først blevet til græsmark, vil det kræve mindst 50-100 års udpining af
jordbunden og genindvandring af nøjsomhedsplanterne før det igen kan kaldes et overdrev. Dvs. at
ændringer nærmest er irreversible inden for en overskuelig fremtid og at en retablering er afhængig af
at der er andre steder, hvorfra især plantearter kan indvandre.
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For ca. 200 år siden udgjorde det danske skovbevoksede areal 2-3 % af landets samlede areal. Siden er
dette areal øget, og er i 2000 opgjort til ca. 1436.000 ha, hvilket svarer til godt 10 % af landets areal.
Lidt over 1/3 af skovarealet er i dag løvskov, mens knap 2/3 er nåleskov.
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Ud fra en betragtning om, at skovarealet er stigende og har været det i knap 200 år, er de danske skove
ikke en truet naturtype. Ser man dog udelukkende på løvtræsarealet, er dette i samme periode ikke ste-
get svarende til stigningen i skovarealet og dækker i dag kun 4% af landarealet. Desuden er der i det
sidste århundrede plantet nåletræer på en stor del af de oprindelige løvskovsarealer. Trods en svag
stigning i løvskovsarealet siden begyndelsen af 1800-tallet, har vi således i dag et betydeligt mindre
løvskovsareal med lang kontinuitet (10). I de sidste 10 år er løvtræsarealet steget fra 143.000 til
163.000 hektar. Dvs. at løvtræets andel af det bevoksede areal er steget fra 34 % til 37 %, hvilket ho-
vedsagelt skyldes en stigning i egearealet og i arealet med andre løvtræarter. Bøgearealet har derimod
været konstant (31).

%����
Den naturlige vegetation i det meste af Danmark er blandet løvskov. Derfor er de fleste oprindelige
danske vilde dyr og planter knyttet til løvskov. Skovene får således stor betydning for den biologiske
mangfoldighed, og skønsvis er mindst halvdelen af de i alt ca. 30.000 naturligt hjemmehørende arter,
hvoraf hovedparten er insekter og andre leddyr, direkte knyttet til træer og skov (9). Det kan desuden
diskuteres, hvor mange af de øvrige arter, der skal medregnes som “skovarter”, da et naturligt
skovøkosystem ikke er begrænset til træbevoksninger, men også omfatter bl.a. moser, vandløb, søer og
lysninger.

 Igennem de sidste par århundreder er der forsvundet en rigdom af plante-, svampe- og dyrearter samt
deres levesteder fra skovene på grund af den omfattende dræning og den intensive skovdyrkning, der
primært har haft vedproduktion som mål. Skoven er i stigende grad blevet “homogeniseret” for at for-
enkle forvaltningen og optimere træproduktionen, hvorved mange levesteder og økologiske nicher er

                                                     
1 Det skal bemærkes, at tallet er det foreløbige bud udfra Skovtælling 2000, men det er endnu ikke endeligt.
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forsvundet (11). Som resultat heraf og fordi de fleste danske vilde arter er tilknyttet skov, indeholder
skovene over halvdelen - 54 % svarende til 1.699 arter - af alle rødlistens plante- og dyrearter (12).
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Rødlistens skovtilknyttede dyre og plantearter er i særlig grad knyttet til gamle skove, uforstyrrede om-
råder, dødt ved, store gamle træer, uforstyrret jordbund, høj luftfugtighed og vådområder (13). I tabel
3.1 ses hvorledes disse arter er fordelt på rødlistekategorier og levestedskategorier.

Forsøger man at vurdere udviklingen i artstætheden (antal arter pr. arealenhed), er der især på det lo-
kale niveau (bevoksningsniveau) tale om en massiv forarmelse (9).

Der er dog også blevet introduceret en række nye biodiversitetselementer som følge af det “ordnede
skovbrug” - elementer, der især er knyttet til nåletræsplantager samt til renafdriftsystemet. Introduktio-
nen af en række nåletræarter har således medført indvandring eller indslæbning af en lang række arter
knyttet til nåletræ - det gælder såvel fuglearter (f.eks. korsnæb, sortspætte og perleugle), karplanter
(f.eks. linnæa og arter af vintergrøn) og en lang række arter af mosser, svampe og insekter (f.eks. typo-
graf, stor brun snudebille og nonne) (9).

For ��		�
�� tilknyttet skovene er de oprindelige danske hjortearter, rådyr og kronhjort, begge i mar-
kant fremgang. Flere arter af flagermus er til gengæld i tilbagegang, hvilket hovedsageligt skyldes ar-
ternes mangel på egnede opholdssteder, bl.a. hule træer (1).

Forsvundet Akut truet Sårbare Sjældne I alt
Skovbryn og -lysninger 46 52 99 80 277
Gammel skov 64 154 181 96 495
Løvskov 67 82 169 171 489
Nåleskov 16 33 64 109 222
Sumpskov 1 12 35 29 75
Urørt skov 29 90 161 238 518
Ved 2 0 8 7 17
Skove i alt 155 299 547 698 1699
&
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For skovtilknyttede �����har der i perioden 1976-99 været en betydelig bestandsfremgang for ringdue,
skovpiber, munk og gransanger, mens gøg, jernspurv, gulbug, gærdesanger, skovsanger, løvsanger,
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broget fluesnapper og spætmejse er i tilbagegang (38).
Der er udarbejdet et samleindeks for 9 hulrugende småfuglearter i perioden 1976-99. Der har fra 1976-
86 været tale om tilbagegang i den samlede ynglebestand af disse arter og derefter nogen fremgang.
Set over hele perioden er der muligvis tale om en mindre tilbagegang, men tendensen er ikke signifi-
kant (38).
Endelig er bestandene af rovfuglene generelt stabile eller for opadgående (1). Bestanden af duehøg er
dog unaturligt lav i en række privatejede skove i Østdanmark sammenlignet med Vestdanmark og
statsskovene i Østdanmark.

For �����	����� vedkommende er en stor del af de truede insekter knyttet til gammel og urørt skov,
samt skovlysninger (1). Specielt har mange insekter dødt ved og hule træer som levesteder (42).
Flere af vore dagsommerfugle tilknyttet skovbiotoper er forsvundet fra store dele af landet eller er ble-
vet sjældne over store områder. Nogle af disse er truet af dræning af fugtige områder i skove, mens an-
dre er afhængige af pionerplantesamfundet, som ofte fjernes i forbindelse med sprøjtning og gødskning
af nyplantninger. Eksempelvis forsvinder violerne, som er foderplante for bl.a. dagsommererfuglene
Kejserkåbe, Skovperlemorsfugl og Rødlig Perlemorsfugl (1, 42).

Der findes ingen samlet overvågning af skovens ����	�liv. Alligevel er det dog muligt at sige noget
om tendenserne i karplanternes forekomster i skovene.
Op gennem 1800-tallet svandt det i de lysåbne skove. Dette har medført at skyggeplanter er blevet fa-
voriseret på bekostning af lysbundsplanter. Også arter knyttet til fugtig bund er gået tilbage som kon-
sekvens af den betydelige dræning af skovene.

Mange arter af ����� er forsvundet, og et stort antal regnes som truede. Et stort antal af disse lavarter er
afhængige af det specielle miljø, der findes i gamle og urørte skove. Endvidere er mange laver meget
følsomme overfor luftforurening (1).

Et stort antal af ��������	�� tilknyttet skovmiljøet vurderes at være akut truede eller sårbare, men da
de fleste arter er vanskelige at overvåge og da der ikke foregår nogen systematisk overvågning af
svampe i Danmark, kan der ikke drages sikre konklusioner om udviklingstendenserne gennem de sid-
ste 10 år (1).

5��
������������������
Der er hidtil kun gennemført ganske få større, systematiske undersøgelser til at belyse indvirkningen af
forskellige�����
��	������ på biodiversiteten under sammenlignelige naturforhold.

I perioden 1992-1996 blev der gennemført en undersøgelse, hvor man sammenlignede den biologiske
mangfoldighed i 17 urørte skove og kulturskove på Sjælland og Lolland, et areal på i alt 117 ha. Denne
undersøgelse omfattede både dyr og planter, og den viste, at især laver, svampe, mosser, smældere,
stankelben og fugle var langt rigere repræsenteret i de valgte urørte skove end i de forstlige drevne
skove. Fugletætheden i de forstligt drevne skove lå på mellem en tredjedel og en fjerdedel af tætheden
i de urørte skove (13).

En anden undersøgelse er gennemført i Kaløskovene, hvor den biologiske mangfoldighed blev opgjort
og sat i forhold til omgivende miljøparametre og bestandsstruktur (14, 15, 16). Undersøgelsen viste
bla., at skovbundsfloraen generelt var meget artsrig og bl.a. indeholdt mange sjældne arter. Tilstedevæ-
relsen af de mange arter skyldes, at store områder med lysåbne habitater gav plads for lyskrævende ru-
derat- eller agerlandsarter. Undersøgelsen viste ydermere, at artsrigdommen (både den totale artsrig-
dom og antallet af egentlige skovbundsurter) var bestemt af skovdriften og positivt relateret til randzo-
ner mellem bevoksinger og i forbindelse med skovveje. Fugtige lavninger eller egentlige skovsumpe
var også meget artsrige, mens unge og mellemaldrende nåletræs- og bøgebevoksninger havde meget få
arter.
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�����	������	 har afgørende betydning for biodiversiteten, både hvad angår det aktuelle træartsvalg
og den historiske kontinuitet i træartsvalget. Skift mellem træarter i renkultur er særdeles hæmmende
for biodiversitetens udvikling, især skift fra løv til nål. Der er store forskelle i tilstedeværelsen af na-
turlige følgearter for de enkelte træarter samt for deres bidrag til skovens fødekæder. Vore vigtigste di-
versitetsskabende skovtræer findes blandt de naturligt hjemmehørende træarter, men indførte træarter
kan også bidrage positivt til biodiversiteten. Træartsvalget har endvidere stor betydning for skovens
vandbalance og lysforhold, og påvirker således også derigennem biodiversiteten (9). En skovbevoks-
ning bestående af mange forskellige træarter i blanding skaber endvidere flere forskellige levesteder og
tilgodeser flere forskellige arter end en monokultur.

Jo større ��
���������������	���, der er i og mellem skovens bevoksninger, desto flere forskellige le-
vesteder vil der findes. En varieret aldersfordeling kan desuden sikre en konstant tilgang af dødt ved,
hvis det ikke løbende fjernes gennem skovdriften. Hvis der opstår perioder uden dødt ved overhovedet,
vil mange organismer ikke kunne overleve i skovøkosystemet, men være nødt til om muligt at genind-
vandre, når dødt ved atter findes. Tilsvarende gælder principielt for alle organismer, der er knyttet til et
hvilket som helst aldersstadium i skoven. Denne proces tager tid, og derfor vil mange organismer kon-
stant mangle i en skov uden aldersvariation (9).

���
�	��������� er en afgørende forudsætning for liv og vækst, både for skovens træer og for hele den
flora og fauna, der hører skovsamfundene til. Nedenstående ses eksempler på vandstandens betydning
for biodiversiteten.

Vandstanden i skoven (18):
•  genererer specifikke biotoper
•  genererer levesteder for specifikke arter
•  har i form af våde lavninger betydning for mange fugles og pattedyrs fouragering
•  er en generel artsfordelende faktor
•  skaber variation, gradienter, lysninger mv.
•  skaber under urørte forhold større form- og aldersvariation på træer
•  skaber i form af vådområder og vådbundsskov et gunstigt skovklima

Langt de fleste danske skovområder, hvor vandstand har kunnet spille en rolle for trævækstens forde-
ling og tilvækst, har været udsat for udgrøftning og dræning - det gælder i særdeleshed i de gamle
statsskove, men også i en vis udstrækning på de større godser. Dette gælder både for de egentlige våd-
områder i skovene, og for skovarealer på sumpet eller fugtig bund.
Det er svært at give et helt præcist tal for det samlede areal, der er eller har været påvirket af dræning
og vandstandssænkning, men skønsmæssigt er det i de gamle skovegne omkring 70-90%, stedvis nær
100% af arealet, mens tallet er lavere i de mere sandede, grusede og naturligt veldrænede egne (18).

En forskergruppe har i de seneste fem år ved projektet "Fortid og Flora" undersøgt bl.a. skovbundsflo-
raen i forhold til forskellige vilkår og påvirkninger, og fandt, at �������	����	�	�� er afgørende for
den flora, en skov huser (45).

��
�������i skovbruget har over en årrække været faldende, og anvendes i dag først og fremmest i
forbindelse med juletræs- og pyntegrøntproduktion, samt stedvis på magre jorder ved nyplantning og
foryngelse. Skovbrugets samlede forbrug af kvælstof udgjorde i 1999 antagelig under 1% af landbru-
gets (9).

Undersøgelser har vist, at artssammensætningen af både svampe og grønne planter i gamle skovområ-
der ændres radikalt ved gødskning. De samme få og vidt udbredte konkurrencearter udkonkurrerer et
stort antal mindre almindelige og mere nøjsomme karakterarter for skov. En udjævning af skovens
naturlige variation i gødningstilstand vil alt andet lige virke negativt på biodiversiteten (9).



- 28 -

I skovområder medvirker træernes store overflade til at øge bindingen af kvælstof fra atmosfæren. Det
er anslået, at depositionen i danske skove gennemsnitligt ligger på 20-35 kg N/ha/år, men med store
regionale og lokale udsving (17). Det er væsentligt mere end træernes behov, der oftest er under 10 kg
N/ha/år (9).

���	���
�������	 i skovbruget er lavt sammenlignet med f.eks. landbruget, og i statsskovene reduce-
res det yderligere i disse år.

Landbrug (arealer i omdrift) Skovbrug
Pesticidforbrug 1,6 kg aktivt stof/ha/år 0,07 kg aktivt stof/ha/år
Pesticidanvendelsens hyppighed 2,5 0,02*
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I forbindelse med juletræs- og pyntegrøntproduktion i hele skovbruget medfører pesticider dog en ikke
uvæsentlig miljømæssig belastning, som kan reduceres ved udvikling og brug af alternativ bekæmpel-
se. Man skal imidlertid være opmærksom på, at mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan påvirke flora og
fauna mere end en skånsom pesticidanvendelse, og at den samtidig kan medføre en kraftig forøget ni-
tratudvaskning (9).

���  ���	�������	���!
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Arealet af de marine områder i Danmark er ca. 105.000 km2, og vores kystlinie er mere end 7000 km
lang. De danske havområder er enestående pga. samspillet mellem de marine livsformer, den faldende
saltholdighed fra Nordsøen til Østersøen, den lave vanddybde og samspillet med kystlandskaberne
(21).

%����
Eksempler på, at arter og naturtyper helt er forsvundet, er der heldigvis kun få af i danske farvande.
Derimod findes der talrige eksempler på arter udsat for kvantitative forandringer på populationsniveau
(fx en reduceret bestand) og på naturtyper udsat for arealmæssige indskrænkninger og/eller kvalitative
forandringer i artssammensætningen (21, 22).

Antallet af plante- og dyrearter i de danske farvande er stærkt relateret til saltholdigheden. I farvandet
omkring Bornholm med en lav saltholdighed (ca. 8 promille) er antallet af dyrearter således ca. 150,
mens antallet i Nordsøen, hvor der er en høj saltholdighed (ca. 35 promille), er ca. 1500 (22).

De første målinger af ����	������	��væksten i Kattegat blev udført i 1950'erne, og her er væksten
næsten fordoblet siden da, dog har man i kystvandene siden 1989 kunnet se et relativt tydeligt fald (i
arealprimærproduktionen), undtagen i Nordsøen. Siden udledningerne af næringssalte tog til i
1950'erne, er der endvidere sket ændringer i artssammensætningen. Ændringer som hyppige masseop-
blomstringer er blevet registreret i alle danske farvande, heriblandt potentielt giftige alger i Østersøen
og Kattegat (21).

"������ er den dominerende blomsterplante i danske fjord- og kystområder, hvor den forekommer på
sandbund fra kysten og så langt ud, som lysforholdene tillader. Ålegræssets dybdeudbredelse er blevet
kraftigt reduceret siden begyndelsen af forrige århundrede, men dybdeudbredelsen har i de seneste 10
år generelt været uforandret med hovedudbredelsen mellem 0 og 6 meter (21, 22)
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Samme udvikling gør sig gældende for ����������nes dybdeudbredelse med en reduktion siden be-
gyndelsen af sidste århundrede, og en generelt uændret dybdeudbredelse i det sidste årti. Der er dog
forekommet lokale opblomstringer af eutrofieringsbetingede makroalger (21,22).

Sammenlignes data fra de åbne farvande i Kattegat og Skagerrak fra perioden 1970'erne-1990'erne
med undersøgelser fra begyndelsen af århundredet, ser man, at der skete en forøgelse af ���
����bi-
omassen, til midten af 1980'erne. Det er især biomassen af slangestjerner og børsteorme, der er øget
som følge af eutrofieringen. Specielt i det sydlige Kattegat har der været nedgang i bunddyrsbestande-
ne forårsaget af dårlige iltforhold.
Udviklingen i bundfaunabiomassen i fjordene og kystvandene har generelt været i overensstemmelse
med udviklingen i de åbne farvande, men med en yderligere forhøjelse af biomassen af de arter, der
kan overleve i eutrofe og iltfattige områder. Især blåmuslinger er blevet dominerende i fjordene (21).

Generelt har der været en positiv udvikling i bestandene for en række ���
������	��, hvilket i høj
grad skyldes den forvaltningsmæssige indsats, et resultat af Danmarks tiltrædelse af hhv. Ramsarkon-
ventionen, EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet og Bonn-konventionen for migrerende arter Udpegningen
af Ramsar- og Fuglebeskyttelsesområder i 1970'erne og 80'erne og reguleringer i jagtudøvelsen i
1980'erne og 90'erne har betydet, at den jagtlige udnyttelse i dag i sin helhed er økologisk bæredygtig.
Den seneste udvikling i bestandene er dog ikke udelukkende positiv, da der er konstateret tilbagegange
i både ynglende og overvintrende bestande af flere arter (21).

Eksempler på ynglende arter, der har været i vækst, er skarv og edderfugl. Bestanden af ynglende par
af edderfugle er steget kraftigt fra 1930 til 1990, men ynglebestanden har siden 1995 været i nogen til-
bagegang.
Bestande af flere arter vadefugle, f.eks. Hvidbrystet Præstekrave, Klyde og Rødben er i tilbagegang.
Flere arter af måger og terner er ligeledes i tilbagegang.
Status for de trækkende og overvintrende arter har gennem en årrække været positiv. Siden 1995 har
der dog været tegn på tilbagegang i en række bestande, først og fremmest af havdykænder. Antallet af
overvintrende edderfugle er således halveret fra 1990 til 2000 (21). Årsagerne hertil er indtil videre
ukendte.

Der findes ikke et samlet nationalt materiale om de kystnære ���ebestandes tilstand og udvikling. På
baggrund af de foreliggende oplysninger er det dog tydeligt, at fiskebestandene i de kystnære områder
er gået meget tilbage igennem de sidste årtier. I fjordfiskerierne er fangst af laks, torsk, ål, rødspætte,
pighvar og skrubbe og årstidsbestemte fiskearter som stenbider, sild, hornfisk og makrel stærkt reduce-
ret.

På grund af det høje fiskeritryk er en række af de allervigtigste fiskebestande i Nordsøen, Kattegat og
Østersøen kommet under biologisk sikre grænser. I Nordsøen er det bl.a. bestande af torsk, rødspætte,
sej og kuller. I specielt Nordsøen er større fisk af især målarterne blevet mere sjældne, men også lang-
somt reproducerende arter, såsom hajer, rokker, helleflynder og visse krebsdyr. Visse af disse arter er
optaget i nationale og internationale rødlister. Modsat er hurtigt reproducerende arter blevet hyppigere
(21).

Den vilde laksebestand i Østersøen anses for at være truet og er sat på rødlisten, primært på grund af
mangel på gydepladser i vandløbene. Således er ca. 10% af den nuværende bestand vilde laks. Resten
er udsatte fisk, som dog stammer fra oprindelige Østersøbestande.

I de danske farvande yngler tre, måske fire arter af #����		�
��. Det er marsvin, spættet sæl, hvidnæse
og måske gråsæl (21, 22).

I forrige århundrede var gråsælen den mest almindelige sælart i Danmark.Den er imidlertid blevet ja-
get så hårdt, at det skønnes, at der i dag kun opholder sig ca. 50 gråsæler i Danmark, men det er uvist,
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om gråsælen yngler fast på danske lokaliteter. Mangel på konstant uforstyrrede hvile- og ynglepladser,
særligt i yngletiden, synes at være begrænsende for gråsælens forekomst i danske farvande.

Den danske bestand af spættet sæl er blevet overvåget siden 1976, hvor der var ca. 4.000 dyr. I 2000 er
bestanden opgjort til ca. 11.500 dyr. I de senere år er der observeret en faldende vækst i flere bestande.
Den begrænsende faktor for spættet sæl i dag er hovedsageligt forstyrrelser på yngle- og hvilepladser
og begrænsninger i fødegrundlaget samt dispensationer til regulering i visse områder.

Marsvin er udbredt overalt i de danske farvande. Det samlede antal blev i 1994 estimeret til ca.
305.000 i Nordsøen og 37.000 i Kattegat/Skagerak/indre danske farvande, mens det ikke var muligt at
opgøre bestanden i Østersøen. Mens Østersøbestanden er gået meget kraftigt tilbage, er det uvist,
hvorvidt marsvinene i de øvrige danske farvande er i frem- eller tilbagegang (21).

5��
������������������
Havets natur og biologiske mangfoldighed påvirkes af en lang række menneskelige aktiviteter. Blandt
de vigtigste er �
��
�����������������	��� først og fremmest fra landbruget, men også fra spilde-
vand, trafik og en række andre samfundssektorer (21).

Udledninger af næringssalte tog til i 1950'erne, og i perioden fra 1975 og frem til starten af 1990'erne
er der påvist en stigende vinterkoncentration af næringssalte i danske farvande. Vinterkoncentrationen
af næringssalte er i de enkelte år stærkt relateret til afstrømningen fra land og dermed til nedbøren i den
pågældende vinter. Det skønnes, at den afstrømningskorrigerede udledning af kvælstof fra Danmark til
de danske farvande i perioden 1989-98 er reduceret ca. 15% i forhold til middel for perioden 1981-88
(22). Igennem de sidste 10 år er der tilført mellem 2.000 og 9.500 tons fosfor til havet om året. Til-
førslerne har været markant faldende gennem de sidste 10 år, hovedsageligt pga. bedre spildevands-
rensning (19, 21).

Tilførslen af næringssalte har medført eutrofiering, som har givet sig udslag i øgning i algeproduktio-
nen. Der synes endvidere at være en stigning i antallet af masseopblomstringer af alger, hvoraf flere
arter er giftige. Flere steder har man desuden observeret et skift i vegetationens sammensætning. En
anden effekt af eutrofieringen er en nedsat sigtdybde i nutiden sammenlignet med tidligere, hvilket
bl.a. har ført til en markant reduktion i dybdegrænsen for Ålegræs og flere makroalger siden starten af
dette århundrede, ligesom en faldende iltkoncentration er påvist i en række farvande gennem de sidste
årtier (19, 21, 22).

Af de omkring 250 fiskearter, der findes i danske farvande, indgår kun ca. 45 arter i �������	. Allige-
vel hører de danske farvande til verdens vigtigste fiskepladser med årlige landinger fra Nordsøen, Ska-
gerrak og Østersøen i størrelsesordenen 3,5 mio. tons, hvoraf de danske landinger udgør i størrelsesor-
denen 1,8 mio. tons (21).

Fiskeri påvirker hovedsageligt det marine økosystem på følgende måder:

"������������
•  fangst af målarter såvel som bifangsarter
•  genudsætninger (discard) og udsmid af affald ved rensning af fisk
•  fysiske påvirkninger af havbunden

?��������������
•  ændringer i økosystemets struktur (21).
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Farvand Antal bestande som
ICES i 2000 vurde-
rede var indenfor
biologisk sikre
grænser.

Antal bestande som ICES i
2000 vurderede var udenfor
eller blev fisket udenfor bio-
logisk sikre grænser.

Antal bestande som blev vurderet
af ICES i 2000, men hvor det ik-
ke var muligt at vurdere be-
standssituationen i forhold til re-
ferencepunkterne.

Nordsøen 3 9 3
Skagerrak og Kat-
tegat

3 3 5

Østersøen 0 4 7
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Som det fremgår af tabel 4.1, er en stor del af de kommercielt vigtige fiske- og skaldyrsbestande uden-
for biologisk sikre grænser, og fiskerierne er i mange tilfælde ikke bæredygtige på lang sigt. Det kan
således, hvis udviklingen fortsætter, føre til kollaps af en række fiskebestande. For de fleste af de be-
stande, som er udenfor biologisk sikre grænser, anbefaler ICES at der sker en effektiv reduktion i fi-
skeridødeligheden (21).

Effekter af bifangst på bestande af ikke-kommercielle fisk er ukendte, men alene bifangsternes størrel-
se antyder, at der kan være tale om en væsentlig effekt. Utilsigtet fangst af pattedyr og fugle foregår i
et vist omfang i områder, hvor der fiskes med nedgarn. Undersøgelser af bifangsten af marsvin i ned-
garn i vore farvande estimerer, at de årligt udgør 2,6% og 4% af bestanden i henholdsvis Nordsøen og
Skagerrak (22).

$��%���������	���������	����� tilføres havet gennem diffus spredning via vandløbene, direkte ud-
ledninger, via havstrømmene og fra atmosfæren. Miljøfarlige stoffer forekommer opløst i havvandet,
men mange stoffer knytter sig også til partikler og opløst organisk materiale, og kan herved optages af
og påvirke alle havets organismer - fra bakterier til fisk og pattedyr.

Svært nedbrydelige miljøfarlige organiske stoffer og metaller, der forekommer bundet til partikler, vil
akkumuleres i havbunden. Da der løbende foregår en udveksling af stoffer mellem havbunden og de
frie vandmasser og stofferne optages i organismerne, kan problemer med miljøfarlige stoffer i hav-
miljøet forekomme i lang tid efter at udslippene er ophørt, samtidig med at sedimentsamfundene i høj
grad bliver påvirket. (21).

Eksakt viden om mange af de forskellige kemiske stoffer og stofgrupper, som påvirker havmiljøet, er
begrænset, idet overvågningen af stofferne og undersøgelser af deres effekter hidtil har været begræn-
set. Miljøfarlige stoffer kan imidlertid påvirke det biologiske samfund på alle niveauer, fra bakterie-
samfund til pattedyr f.eks. gennem påvirkning af arternes reproduktion og vækst.

I Danmark er antibegroningsmidlet TBT og dets nedbrydningsprodukter et eksempel på stoffer der har
spredt sig ud over hele det marine fødenet. Grundet den tætte skibstrafik findes disse tinforbindelser
overalt i de danske havområder og de akkumuleres op igennem de marine fødekæder. Således er der
fundet meget høje koncentrationer i fisk fra havneområder og i toppen af fødekæderne er koncentratio-
nerne i marsvin de højest målte i verden (21, 22).

Østrogenlignende stoffer og andre hormonforstyrrende stoffer udgør et specielt problem i relation til
biodiversitet, da disse sandsynligvis påvirker væsentlige funktioner i reproduktionen. Det er veldoku-
menteret, at TBT specifikt kan forårsage kønsændringer af havsnegle. Fire forskellige sneglearter er
undersøgt herfor i de danske farvande som led i NOVA 2003, og det er vist at effekterne af TBT på
snegle er udbredte overalt i de danske farvande.

Olieforurening udgør til stadighed en trussel, hvis et større olieudslip indtræffer på et uheldigt tids-
punkt og sted. I forbindelse med overvågning ved olieudvinding ved off-shore platforme, hvor artsdi-
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versitet og biomasse undersøges sammen med koncentrationsmålinger, har det endvidere været muligt
at fastlægge en årsagssammenhæng mellem eksponering og effekt (21, 22).

Mange fuglearter samt sæler har deres ynglepladser langs kysterne. I ynglesæsonen er disse dyr særligt
sårbare overfor ���	�������� fra mennesker. Uden for ynglesæsonen foregår der i de indre danske far-
vande i perioder endvidere en relativt intensiv havjagt, der ligesom den intensive færdsel i småbåde
udgør et forstyrrende element (22). Hav- og kystområderne udsættes endvidere fra forstyrrelser i form
af bl.a. turisme/rekreation, skibstrafik, luftfart, indvinding af ral, sand og sten, anlæg af havne, broer,
kysbeskyttelsesanlæg, vindmøller mv. (21).

&
��	������������ har været kendt i århundreder, men har i Danmark først nået et større systematisk
omfang i de seneste 50 år, og da især siden fiskeplejens indførsel i 1987. Ændring af bestandssammen-
sætning kan være et problem i forbindelse med udsætninger, hvis man overskrider den naturlige bære-
kapacitet. I de marine områder er det svært at vurdere, om eksempelvis havørreder, som er resultatet af
udsætninger, påfører andre arter fødekonkurrence. Endvidere kan udsætninger give problemer ved bl.a.
at formindske den genetiske variation i en fiskeart, ved at overføre sygdomme, ved at erstatte vilde fi-
skebestandes genpulje med dambrugsfisks genpulje, eller ved at fremavle bestemte egenskaber i vilde
fiskebestande. Det nuværende datagrundlag peger f.eks. i retning af, at opgangen af Østersølaks i
vestsvenske elve har et omfang, hvor det ikke kan afvises, at have betydelig skadelig virkning på na-
turlige laksebestande.

'�	��
�����
����	�� er fremmede arter, der alene ved menneskelig aktivitet er kommet til danske far-
vande. Blandt de introducerede arter betegnes arter, som kan etablere sig og fortrænge andre arter i
naturen, for���������. I danske farvande er der ca. 30 veldokumenterede tilfælde af introducerede dyre-
arter, som har etableret faste bestande. Der er ikke konstateret negative følger af mange af disse intro-
duktioner, f.eks. af Trøffelsnegl, Den Amerikanske Knivmusling og Østasiatisk Søpung. Derimod gør
tre invasive åleparasitter af østasiatisk oprindelse skade på ål. Der findes kun få eksempler på invasive
plantearter. Vadehavsgræs blev for 60 år siden introduceret i Vadehavet og er siden blevet udplantet på
eller har bredt sig til andre lokaliteter med meget væsentlige følger for den naturlige artssammensæt-
ning, hvor bl.a. kveller er blevet fortrængt. Også visse planteplanktonarter, som bl.a. kan danne (gifti-
ge) masseopblomstringer, er eller kan være introducerede. Fremmede arter kan introduceres til nye
områder ved udsætning eller gennem den eksisterende praksis med udledning af store mængder bal-
lastvand fra fjerne havområder (21).

I IPCC (International Panel of Climate Change) 2001 rapporten forudsiges, at den globale lufttempe-
ratur vil være 1,5° – 6° C højere i 2100 end i 1990 og at vandstanden vil være omkring 15-95 cm høje-
re. En opvarmning kan muligvis medføre en regional nedkøling af Skandinavien, hvis Golftrømmen
svækkes, men ellers viser en lokal model, at �������
�������� om ca. 100 år vil medføre øget eutro-
fiering af havmiljøet med mindre nedtrængning af lys og øget sandsynlighed for iltsvind, faldende
saltholdighed og højere temperaturer. Generelt vil det have store effekter på alle havets levende orga-
nismer i form af en forventet faldende biodiversitet (21).

��( ��!���	����
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Af de tørre småbiotoper er 40 % af digerne og de levende hegn forsvundet i forbindelse med sam-
menlægninger af marker. Det er dog især de våde og de mindste småbiotoper, det er gået hårdt ud
over. Den samlede længde af åbne grøfter og mindre vandløb skønnes således reduceret med 90 %
(24).

En stor undersøgelse fra Roskilde Universitetscenter har vist, at småbiotoperne i det danske agerland
dækker omtrent 3 % af arealet i gennemsnit, men at der er meget store lokale forskelle. I nogle land-
skaber er der således kun 1 % småbiotoper, mens der andre steder er op til 6 % småbiotoper. Undersø-
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gelsen viste desuden, at der generelt er færre småbiotoper på de store ejendomme, og andelen af små-
biotoper er faldende med stigende markstørrelse (25). Dette er ikke overraskende, da 80 % af alle små-
biotoper i agerlandet er knyttet til ejendomsskel (4).

Først i perioden 1986- 91 kan der generelt vises en arealmæssig fremgang for småbiotoper i agerlan-
det. Fremgangen skyldes især nyplantninger som led i vildt- og landskabspleje. Den arealmæssige
fremgang er fortsat de seneste år med etablering af flerrækkede løvtræshegn og vandhuller (23) i regi
af læhegnsordningen. I sæsonen 1999-2000 er der plantet ca. knap 1000 km hegn, hvoraf størstedelen
er 3-rækkede hegn bestående af langt overvejende løvtræer, hvoraf ca. 80% er af hjemmehørende arter
(28). Endvidere plantes der årligt 4-500 hektar årligt i regi af vildtplantningsordningen. Plantningerne
anlægges mest på ekstensivt dyrkede arealer, der vanskeligt kan benyttes til landbrug. 3/4 af plantnin-
gerne anlægges i flader, 1/4 som hegn. Der udleveres kun planter, der er på en specifik artsliste og det
tilstræbes så vidt muligt at bruge hjemmehørende arter.

%����
Agerlandets småbiotoper er potentielt hjemsted for mere end 600 arter af planter, 1500 arter af insek-
ter, 65 arter af fugle og 20 arter af pattedyr og krybdyr (4).

Småbiotoperne er generelt meget påvirkede af markdriften. Flere undersøgelser har vist, at bundfloraen
i levende hegn, markskel og langs markveje mange steder har ændret karakter. For blot 50 år siden hu-
sede småbiotoperne en varieret flora med arter fra mark, eng, overdrev og skov - i dag består den stort
set af 2konkurrence- og 3pionérarter som stor nælde, vild kørvel, almindelig kvik, skvalderkål, agertid-
sel, almindelig hundegræs, draphavre, almindelig rapgræs, grå-bynke og burre-snerre (4).

5��
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Antallet af landbrugsbedrifter er siden 1940 faldet fra 200.000 til 60.000, hvilket har medført stigende
markstørrelser,����%��������%��
������� og dermed også sløjfning af hegn og diger samt opfyldning
af vandhuller (23).

Det gælder generelt for småbiotoperne, at deres egnethed som levested øges kraftigt med alderen.
Småbiotoper med lang ���	����	�	 kan derfor ikke nedlægges og genoprettes uden at det medfører en
meget stor forringelse af biodiversiteten. Rydning af gamle levende hegn kan således ikke opvejes af
plantning af nye læhegn. En undersøgelse af småbiotopernes skæbne på fem udvalgte lokaliteter på
Fyn og Sjælland viser, at der foruden en reduktion i det samlede antal småbiotoper også er sket en be-
tydelig fluktuation gennem de sidste 100 år (24).

Da der er en stor kontaktflade mellem småbiotoperne og de dyrkede marker, har ���
���	�� stor
betydning for småbiotoperne. Gødskning, sprøjtning og andre forstyrrelser fra naboarealer har dermed
en væsentlig indflydelse på mange småbiotoper.
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I Danmark er der ca. 64.000 km vandløb. Heraf er langt de fleste små bække. Tabel 1 viser antal km
vandløb fordelt på bredden. Af de ca. 22.500 km offentlige vandløb er ca. 3.000 km rørlagte.

                                                     
2 Konkurrenceart: art, der formår at udnytte næringsrige lokaliteter, og hurtigt vokse sig store og kraftige. De ud-
konkurrerer dermed pionér- og nøjsomhedsplanter (planter, der er tilpasset næringsfattige forhold).
3 Pionérart: kan hurtigt etablere sig i forstyrrede økosystemer og udnytte pladsen her. De kan derimod ikke klare
sig, hvor der er hård konkurrence om næring, vand eller lys. Mange pionérarter er ukrudtsarter.
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For at forbedre afvandingen vurderes det, at ca. 90 % af vandløbene gennem tiden er blevet reguleret.
Afvandingsbehovet opstod, fordi landbruget gerne ville inddrage den næringsrige ådalsjord i omdriften
til korndyrkning, hvilket resulterede i detailafvandning af store arealer gennem udgrøftning og dræ-
ning. Mange af de små bække forsvandt, da de blev rørlagt, med henblik på at lette landbrugsarbejdet.

����
I Danmark findes der ca. 120.000 søer større end 100 m2. Langt hovedparten er dog damme og småsø-
er, og kun godt 2 % er større end 1 hektar (se figur 6.1). Til de vigtige ferskvandsområder hører også
små vandhuller, moser, højmoser og enge, der sæsonvist oversvømmes.

Figur 6.1: Antal og størrelse af danske søer.
Kilde: 36.

Udviklingen i antallet af søer har gennem mange år været for nedadgående som følge af både landbru-
gets og byernes udvikling. En undersøgelse fra Århus Kommune viser således, at antallet af søer i
kommunen siden 1900 er reduceret med 70 %. Det er især gået ud over de mindre søer, men også
blandt de større er der sket en betydelig tilbagegang. På det seneste er udviklingen dog vendt, idet det
vurderes, at amterne i disse år giver tilladelse til anlæggelse af flere hundrede nye søer om året. Dette
skal også ses i lyset af, at der i dag stort set ikke gives tilladelse til nedlæggelse af søer.

De fleste lavvandede kalkrige søer havde tidligere et vidt udstrakt plantedække af stor betydning for
søernes biologi og omsætning. Eutrofiering har imidlertid betydet, at disse søer er blevet sjældne i
Danmark (mindre end 10 på landsplan). De klarvandede hede- og klitsøer med en tæt vegetation af ro-
setplanter (lobelia, strandbo og brasenføde) på næringsfattig sandbund er ligeledes blevet fåtallige
(mindre end 20 på landsplan). Skønsmæssigt havde 80 % af søerne for 100 år siden tilstrækkelig klart
vand til at huse en varieret undervandsvegetation, mens det i dag kun er ca. 15 %.

De kalkfattige og kalkrige søer med næringsfattigt, klart vand er sjældne og værdifulde også i europæ-
isk perspektiv. Det samme gælder også de få eksisterende, uregulerede og uforurenede vandløb, der
sammen med søerne har fungeret eller kan fungere som referenceområde.

%����
Samlet set er de ferske vandområder rige på organismegrupper og arter. Man finder således repræsen-
tanter fra de fleste nulevende større grupper af planter og dyr i ferskvandsmiljøet. Det skønnes, at det
samlede antal ferskvandsarter (alger, planter, fisk og dyr) i Danmark er på ca. 10.000, dvs. omkring 1/3
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af samtlige kendte danske arter, hvilket er overordentligt højt, hvis man tager ferskvandsområdernes
størrelse (1,55 % af landets areal) i betragtning (37). Af de organismegrupper, der er undersøgt, er en
stor del (20-55 %) af ferskvandsarterne opført på den danske rødliste (12).

Generelt er status for biodiversiteten i de danske søer og vandløb, at udviklingen, specielt gennem de
sidste 100 år, har medført, at artssammensætningen af planter og dyr har ændret sig til at være præget
af færre og mere robuste og forureningstolerante arter. De sidste 20-30 års fokus på og indsats for
vandmiljøet har dog betydet, at en række rentvandsarter igen er begyndt at optræde i det danske fersk-
vandsmiljø. Der eksisterer stadig søer og vandløb, der kan betegnes som nationalt og internationalt re-
ferenceområde, som med hensyn til perspektiv og vurdering kan fungere som referanceramme for den
tidligere og nuværende naturkvalitet.

Blandt �������	���� er der omkring 70 ægte ferskvandsarter samt 50 amfibiske arter (kan leve både
på land og i vand). Dette svarer til ca. 10 % ud af et samlet antal karplantearter på ca. 1200 (37).

Nye sammenlignende undersøgelser af tidligere og nutidige studier af ���
���������� viser, at man-
ge af de arter, der tidligere var almindelige, i dag er forsvundet. Af 16 arter af vandaks, fundet på 13
forskellige vandløbslokaliteter i 1896, blev kun 7 arter genfundet i en lignende undersøgelse i 1996 (fi-
gur. 6.2). Antallet af arter af undervandsplanter viser tilsvarende et markant fald i løbet af de sidste 100
år (figur 6.3). Udviklingen har medført at vandløbsvegetationen er domineret af færre og mere ud-
bredte arter. Disse arter er kendetegnet ved bedre at tåle forstyrrelser og næringsrige forhold, f.eks.
Pindsvindknop, Vandstjerne og Vandpest.

Den øgede eutrofering har samlet set medført en kraftig tilbagegang eller uddøen af forureningsføl-
somme arter i både vandlød og søer.
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Der findes ca. 2500 arter af �������
������	�� eller ca. 10 % af samtlige danske insektarter (37). Be-
standen af en række døgnfluer, guldsmede, slørvinger og vårfluer er reduceret væsentligt i de danske
vandløb gennem de sidste 100 år. Mange registrerede danske ferskvandsinsekter er derfor enten uddø-
de eller truede (se tabel 6.2). Blandt de 42 kendte arter af døgnfluer i Danmark er fem uddøde og otte
anses for akut truede. For mange insekter er status tæt knyttet til naturtilstanden i de vandløbsnære are-
aler, som de fleste arter er afhængige af.

I de seneste 10- 20 år er en række arter dog igen begyndt at sprede sig og etablere større bestande. Ef-
ter mange års tilbagegang er flere rentvandskrævende insekter, som de fleste døgnfluer og slørvinger, i
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fremgang. En opgørelse fra 1998 viser således fremgang for 9 arter af døgnfluer og 11 arter af slørvin-
ger, mens hhv. 2 og 1 arter af døgnfluer og slørvinger er genfundet efter at have været erklæret for for-
svundne. F.eks. er slørvingearterne ?������
������$�����, som ellers er så godt som forsvunden i hele
Europa blevet mere talrig i Gudenå, Karup Å og Skjern Å og ;��������C�$��$���
�
 er blevet mere
hyppig i Gudenå og Storå (44).

Den danske ferskvandsfauna indeholder 38 naturligt hjemmehørende ������	��, heraf er de 15, hvil-
ket svarer til 40%, optaget på Rødliste 1997. Af dem regnes støren og hvidfinnet ferskvandsulk for for-
svundne. Majsild, stavsild, dyndsmerling, smerling og laks regnes for akut truede mens tyklæbet mul-
te, heltling, snæbel, finnestribet ferskvandshulk, regnløje, ørred (søørred, bækørred og havørred) og
stalling regnes for sjældne. Ørredens tre former regnes alle som sjældne på grund af, at deres leveste-
der er blevet ødelagt (12).

Uddøde arter Truede-sjældne arter Alle arter
Gulsmede  4 17  50
Døgnfluer  5 15  42
Slørvinger  2  8  25
Vårfluer 10 44 167
Kvægmyg  0  7  24
&
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Den sidste bestand af nordsøsnæbel i verden lever i Vidåen. Nordsøsnæblen er optaget i Habitatdirerk-
tivets bilag 2 som prioriteret art. Genetisk er det en ganske særlig bestand, som adskiller sig fra en
mindre bestand i Østersøen. Nordsøsnæblen er blevet kunstig opformeret, og sat ud i Vidåen og nær-
liggende åer med udløb til Nordsøen. Den samlede bestand er i fremgang og anses ikke mere for akut
truet, selv om bestanden er lille (44).

Den vilde danske laks har været i stærk tilbagegang i det 20. århundrede. Tidligere var laksen almin-
delig i Gudenå samt i en række vestjyske vandløb som Storåen, Ribe Å, Skjern Å, Snerum Å, Varde Å
og Vidå. Siden 1970’erne, hvor den sidste laks forsvandt i Storåen, har den kun levet i Skjern Å. Her
har den længe været truet men kunstig opformering har betydet en forøgelse af bestanden. Endvidere
tyder nye undersøgelser på, at der også er mindre oprindelige laskebestande i Ribe og Varde Å. De
vigtigste forudsætninger for at forbedre livsbetingelserne for den danske laks er sikring af et optimalt
vandløbsmiljø, gode gyde- og opvækstområder samt muligheden for opgang af gydefisk (44).

Alle ��

�� er afhængige af ferskvand for at kunne yngle. Padderne har generelt været i stærk tilba-
gegang i der 20. århundrede. Dette skyldes, at deres levesteder (specielt vandhuller) i stor udstrækning
er forsvundet. Tilbagegangen synes at fortsætte for flere af de vidt udbredte arter. Der er dog gennem
de seneste år anvendt mange ressourcer på restaurering og etablering af paddevandhuller, hvilket for
flere arter har haft positive effekter (jf. endvidere afsnit 2.2) (12).

Mange ���� er tilknyttet vådområder. Menneskets forvaltning af disse områder har derfor stor indfly-
delse på fuglenes antal og artssammensætning. Tilbagegangen af naturtyper som mose, eng, vandløb
og sø har medført reduktion af en lang række vandfuglearters leve- og fourageringsteder. Effektiv re-
gulering af jagt, genetablering af vådområder og udpegningen af Ramsar- og Fuglebeskyttelsesområ-
der i 1970'erne og 80'erne har dog forbedret forholdene. Den positive udvikling er markant blandt
fuglearter som f.eks. skarv og flere gåsearter. Sort stork, som tidligere stod opført som forsvunden i
Danmark, optræder nu som ynglefugl, mens den hvide stork næsten er forsvunden (12).

Blandt de rødlistede danske arter af ��		�
�� er især odderen og dam- og vandflagermus tilknyttet
ferskvand. Både odderen og dam- og vandflagermus er kategoriseret som sårbare i Rødliste 1997. Od-
deren blev midt i 1980’erne anset for akut truet med ca. kun 200 individer i landet. Det vurderes at od-
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deren i dag er i fremgang og bestanden anslås til at være på ca. 400 dyr (1997). I 1995 blev den således
genfundet på Sjælland og der er sporet fremgang i det meste af Jylland (12).

En grundlæggende faktor for kvaliteten af og biodiversiteten i vand er forekomsten og sammensætnin-
gen af de ofte mikroskopiske �����������!
��, der lever i vandet. Der findes er stort antal arter af al-
ger og smådyr (zooplankton) i ferskvand. Der eksisterer ikke en egentlig opgørelse over status og ud-
vikling for alger og smådyr. Dog har den øgede eutrofiering af de ferske vandområder generelt betydet
en tilbagegang for de rentvandskrævende arter (37).

5��
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�����
*��������� af vandløb har stor betydning for den økologiske status af de vandløbsnære arealer. Figur
5 viser en sammenligning af våd- og tørbundsarter langs henholdsvis et udrettet vandløb og et naturligt
slyngende vandløb. Figuren viser en signifikant tilbagegang af vådbundsplanter langs de vandløb, der
er blevet reguleret.
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De ���������#��
�sammenholdt med vandløbenes generelt dårlige ���
�����	�	 er således blandt
hovedårsagerne til den nuværende status. Årsagerne hertil skal dels findes i hårdhændet vedligeholdel-
se, dels spildevandsudledning fra spredt bebyggelse, men også nedbrydningsprodukter fra sprøjtegifte
og hormonlignende stoffer rapporteres i stigende omfang at påvirke dyre- og plantelivet i vandløbene.

����
Den afgørende faktor for biodiversiteten i de fleste danske søer, er graden af ��	�������� specielt med
fosfor, men også ����������������+����
�	��
������������samt �������� og����	���
	�������
(specielt i mindre søer og vandhuller) kan være afgørende. I en del søer er der gennem tiderne ophobet
store mængder af fosfor i bunden. Her kan man opleve, at selv om den eksterne tilførsel af fosfor er re-
duceret til et acceptabelt niveau, betyder belastning fra den interne fosforpulje i søen, at den fastholdes
i en uklar tilstand.
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Figur 6.5 viser betydningen af øget fosforindhold for en række biologiske forhold i 65 danske søer.
Blandt de vigtigste er, at øget fosforindhold fører til en mindre andel af rovfisk, en mindre mængde af
dyreplankton i forhold til mængden af planteplankton og en mindre udbredelse af planter på søbunden.
- Søens sammensætning af fisk ændres således markant med øget indhold af fosfor. Aborre domine-

rer i de næringsfattige søer, mens skalle og brasen dominerer ved højt indhold af fosfor.
- På trods af en øget mængde af dyreplankton ved øget fosforindhold øges deres evne til at holde

mængden af planteplankton nede ikke – tværtimod. Forholdet mellem biomasse af dyreplankton
og planteplankton forskubbes fra omkring 1:2 i næringsfattige søer til 1:10 eller mere i næringsrige
søer.

- Tilstedeværelsen af undervandsplanter i en sø er med til at stabilisere en klarvandet tilstand. En re-
duceret sigtdybde pga. en store mængde af planteplankton betyder en bortskygning af under-
vandsplanterne.

Figur 6.5: Betydningen af øget fosforindhold for en
række biologiske forhold i 65 danske søer. Kilde: 37.
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Der er nogle centrale temaer, der går igen som negative påvirkningsfaktorer for den danske natur. Det
er (i ikke prioriteret rækkefølge) (2, 12) :

- mindre plads til naturen
- funktionsopdeling (intensiv drift/ophør af drift)
- tilgroning
- mangel på kontinuitet i tid og rum
- mindre vand i landskabet
- tilførsel af næringsstoffer (eutrofiering)
- tilførsel af pesticider og andre miljøfremmede stoffer
- klimaændringer
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Som beskrevet i afsnit 2, er der indenfor de sidste århundreder blevet betydeligt mindre plads til natu-
ren i Danmark. Aktuelt er naturarealet dog stabiliseret for de fleste naturtyper (2, 4, 24).
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Indtil for ca. 200 år siden var opdelingen mellem produktionsarealer og naturarealer ikke så skarp. En
mindre del af arealet var i omdrift og blev dyrket intensivt, mens den største del af arealet blev udnyttet
til en ekstensiv produktion med græsning og høslet.

I dag dyrkes de fleste arealer intensivt, med en omfattende tilførsel af næringsstoffer og pesticider og
med et meget lille naturindhold, mens mange af de tilbageværende halvnaturarealer gror til, fordi drif-
ten ophører (2, 12, 4).
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Kontinuitet i både tid og rum er af stor betydning for alle miljøer.

Store dele af landskabet har fået en mosaikstruktur bestående af mindre arealer med ekstensivt udnyt-
tede naturområder, omgivet af store intensivt udnyttede produktionsarealer, ofte med monokulturer.
Fragmenteringen af landskabet bevirker, at mange naturområder arealmæssigt reduceres og isoleres,
og at landskabets kvalitet som økosystem forringes. Levende organismer på de tilbageværende leve-
steder, især organismer med lav mobilitet, er ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at udveksle gener
eller genindvandre fra naboområderne. De er derfor blevet mere udsatte for lokal uddøen (24).

Opretholdelse af en bestemt ekstensiv driftform gennem flere århundreder er også et udtryk for konti-
nuitet. Både ophør af drift på tidligere drevne arealer og iværksættelse af drift på tidligere udyrkede
arealer medfører brud på kontinuiteten. Ligeledes er tilførsel af næringsstoffer til områder, der hidtil
har været næringsfattige et brud på kontinuiteten (2, 12).

Brud på den tidsmæssige kontinuitet kan have meget alvorlige følger for en lokalitet. Hvis f.eks. et
overdrev gødskes, evt. i kombination med udsåning af kulturgræsser, vil overdrevet ændres til en ens-
formig kulturgræsmark, hvor det vil kræve mindst 50-100 års udpining af jordbunden og genindvan-
dring af nøjsomhedsplanterne, før det igen kan kaldes et overdrev (4).

C�������
������
���
���
Som følge af intensiveringen af jordbruget i Danmark, er der sket en meget omfattende ændring af den
naturlige hydrologi. Vandindvinding har endvidere sænket grundvandsspejlet betydeligt. Helt generelt
kan man over hele landet konstatere en ekstremt omfattende udtørring af landskabet og i særdeleshed i
landbrugslandet, hvor den mest intensive dræning og opdyrkning er gennemført (18). Op imod 80 % af
landets areal er således påvirket af dræning, og kun 4 % af arealet er dækket af moser, sumpe og våde
enge (4).
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Den øgede tilførsel af næringsstoffer, særligt kvælstof og fosfor, er et problem i alle miljøer, både på
landjorden, i ferskvandsmiljøet og i havområderne (39). Alle steder medfører en tilførsel af nærings-
salte en øget produktion af biomasse, en ændring i artssammensætningen og de fleste steder også en
nedgang i antallet af arter. Som eksempel til at illustrere problemstillingen, kan nævnes at der blandt de
truede plantearter er en klar overvægt af arter med tilknytning til næringsfattige og stabile miljøer.
Dette er en konsekvens af, at størstedelen af det danske areal er næringsrigt eller forstyrret eller begge
dele (23). Mens landskabet således tidligere var præget af en mangfoldighed af små nøjsomhedsplan-
ter, præges det i dag overalt af de samme vidt udbredte konkurrence- og pionerplanter (4). Masseop-
blomstring af alger og iltsvind i søer og havområder er ligeledes en effekt af eutrofieringen (2).
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Anvendelsen af pesticider giver dårligere levevilkår for det vilde dyre- og planteliv på produktionsare-
alerne (40). Dels pga. den direkte giftvirkning og opkoncentrering i fødekæden, dels fordi sprøjtningen
medfører fødeknaphed for arter, der lever af de bortsprøjtede planter og insekter. Nye undersøgelser
viser således, at regnorme forsvinder fra de sprøjtede arealer, og at pesticiderne ændrer markens stof-
kredsløb (40, 41). Også naboområder til de sprøjtede områder som skove og småbiotoper bliver påvir-
ket af sprøjtningen (4).

Ikke kun pesticider, men også andre miljøfremmede stoffer udledes på den ene eller anden måde i na-
turen. Et eksempel er Tributylin (TBT), der er blevet anvendt i bundmalingen på skibe (er fremover
kun tilladt på større skibe), og som har medført kønsskifte hos bl.a. Purpursnegl. Olieudslip udgør li-
geledes en trussel mod havmiljøet (2).

Derudover udgør fiskeriet, forstyrrelser fra mennesker og udsætninger af fisk andre årsager til udvik-
lingen for de marine økosystemer, ligesom indførte/invasive arter kan påvirke biodiversiteten negativt
både i de marine, de limniske og de terrestriske områder.

��. $�������������������
�������	�
���������
��������!�������	�����	�����
��	��	����

Over en tidshorisont på omkring 75 år forventes den forudsagte globale opvarmning at medføre bety-
delige ændringer af klimaet i Danmark. Det forventes således
•  at temperaturen vil stige med ca. 4 grader
•  at nedbøren generelt vil øges, særligt om vinteren. Dog forudses det, at nedbøren i sommerperio-

den vil være faldende i de sydøstlige dele af landet.
•  at hyppigheden af særlig kraftig nedbør vil forøges
•  at hyppigheden af storme vil forøges
•  at havets vandspejl vil stige med omkring 50 cm, mere i den sydlige end i den nordlige del af lan-

det

Som nogle overordnede følgevirkninger af det ændrede klima af betydning for den terrestriske natur
må det forudses:  at vækstsæsonen bliver længere, at hyppigheden og omfanget af snedække reduceres,
at hyppigheden og omfanget af isdannelse i de danske farvande reduceres, og at der vil kunne registre-
res forøget vandunderskud i vækstsæsonen. En helt overordnet biogeografisk følgevirkning vil være, at
temperaturkurverne vil forskydes  nordpå i Europa.

	���������������������������������������������
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Når temperaturkurverne forskydes, forventes det teoretisk, at dyr og planter følger med. Det skyldes, at
arterne indenfor specifikke rammer er tilpasset bestemte klimaforhold. Når de optimale forhold for en
bestemt art rent geografisk forskydes nordpå,  vil arten ’flytte med’, d.v.s. den vil sprede sig mod nord
samtidig med, at den evt. bliver udkonkurreret langs sin sydgrænse. Resultatet vil blive, at man i et gi-
vet område vil opleve, at nye arter indvandrer og spreder sig i landskabet, samtidig med, at visse af vo-
re nuværende arter svækkes eller forsvinder.
Det er dog et åbent spørgsmål, om arterne vil være i stand til at flytte sig med samme hastighed som
klimakurverne.   Arternes spredningspotentiale er meget forskelligt. Nogle arter spreder sig hurtigt og
over lange afstande; det gælder fugle og mange hvirveldyr. Men mange arter spreder sig meget lang-
somt; det gælder planterne og mange hvirvelløse dyr. Og spredningshastigheden i landskabet vil være
afhængig af spredningsmulighederne – tilstedeværelsen og tætheden af egnede biotoper, der kan tjene
som ’trædesten’. Det danske landskabs høje grad af fragmentering vil utvivlsomt virke stærkt hæm-
mende for mange arters muligheder for at spredes ud over  landet.
Arternes forskellige spredningshastighed vil betyde, at de arter, der indgår i en bestemt naturtype eller
økosystem vil reagere forskelligt på en klimaændring. De eksisterende naturtyper og økosystemer vil
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derfor ikke flytte sig ’en bloc’. De vil tværtimod blive brudt op. Arter med bred økologisk amplitude
vil bibeholdes, mens arter med snæver amplitude vil blive udkonkurreret og andre arter vil indvandre.
Naturtyper og økosystemer vil derfor ændre artssammensætning i takt med, at klimaet forandrer sig.

B��������
���������������������9�����+���������+����������:
En nøglefaktor i forbindelse med disse naturtypers artssammensætning er tilgængeligheden af vand og
arternes forskellige tilpasning til vandstress, der kan opstå  i vækstsæsonen, når temperaturen stiger og
fordampningen øges. Det forøgede vandstress vil medføre, at mindre tolerante arter bliver udkonkurre-
ret, mens sydligt udbredte, mere varmekrævende arter breder sig, f.eks. B���������������, der nu er
sjælden på sydskrænter i de sydlige dele af landet. De lysåbne naturtypers vegetation vil således ændre
sig. Såvel dette som temperaturstigningen i sig selv må forventes at influere på betingelserne for den
insektfauna, der er knyttet til naturtypen.
Også vegetationen på lyngheder på tør bund vil være udsat for forøget vandstress i forbindelse med en
temperaturstigning. Det er dog uvist i hvilket omfang dette direkte vil få indflydelse på hedernes arts-
sammensætning. I lyngheden er balancen mellem hedeplanter og græsser af essentiel betydning. Det er
blevet  påpeget, at den forhøjede temperatur vil kunne påvirke dværgbuskenes næringsstofoptagelse,
hvorved balancen forskydes til fordel for græsserne. Derved vil naturtypen ændre sig fra dværgbusk-
og lavhede til græshede, og heden vil miste sin betydning som levested for en række sjældne yngle-
fugle.

	
������������������������9����+���+�����+����������+���������:
For disse naturtyper er de hydrologiske forhold afgørende. En nøglefaktor er grundvandsspejlets års-
tidsvariation. Kær og fugtigbundsskove er således tilpasset et mønster med høj grundvandstand, evt.
vanddækning om vinteren og dybereliggende grundvandsspejl om sommeren. En ændring af forholdet
mellem temperatur og nedbør, der medfører ændret hydrologi, kan derfor medføre ændring af fugtig-
bundsvegetationens lokale udbredelse og artssammensætning.
Også grundvandets temperatur kan have betydning. I væld, der dannes på skrænter, hvor grundvand
trænger frem, er vandets temperatur konstant og lig med luftens gennemsnitstemperatur, i Danmark
p.t. 7,7 grader. Hvis lufttemperaturen og dermed grundvandets temperatur øges, kan det få konsekven-
ser for nordlige udbredte væld-arter, der er betinget af vældenes lave temperatur, f.eks. D����������+
der har sin sydgrænse i Danmark. Den risikerer at blive udkonkurreret og måtte ’rykke sin sydgrænse
nordpå’.
Højmoserne er i modsætning til kærene i deres vandforsyning udelukkende betinget af nedbøren. De
danske højmoser formodes at være opbygget under klimaforhold med lave temperaturer og  rigelig
nedbør. En ændring af disse faktorer vil formodentlig betyde, at betingelserne for højmosedannelse og
–vedligeholdelse i Danmark vil blive forringet. Højmoserne er desuden karakteriseret ved meget lang-
som omsætning af tørven. Den forøgede temperatur og fordampning kan medføre forøget dræning og
omsætning af tørven og forbedrede vækstbetingelser for birk, fyr og græsser og kan dermed medvirke
til højmosesystemets sammenbrud.

������
Den skovtype, der er bedst tilpasset det nuværende danske klima er formodentlig en blandet løvskov.
Af produktionsmæssige årsager har nutidens danske skove imidlertid et meget stærkt islæt af nåletræ-
er, især rødgran. For rødgran gælder imidlertid, at den i Danmark befinder sig langt fra sit tempera-
turoptimum, der indebærer kolde vintre. En temperaturstigning vil fjerne rødgran endnu mere fra sit
optimumområde, og dermed yderligere svække artens mulighed som skovtræ i Danmark. Omvendt
mener man, af de fleste af vore løvtræarter, f.eks. bøg, eg, ask, lind og ær, vil være tolerante overfor
eller direkte drage fordel af en begrænset temperaturstigning. Selvom også forskellige nordvestameri-
kanske nåletræer af potentiel interesse for skovbruget opfylder kravet om stor tilpasningsevne, vil en
naturlig konsekvens af klimaudviklingen være, at dansk skovbrug i fremtiden i stigende grad satser på
løvtræer.
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Disse naturtyper vil, foruden af den direkte effekt af stigende temperatur, blive påvirket af havets sti-
gende vandstand, især i kombination med den forøgede hyppighed af storme.
På strandengene vil årsagssammenhængen mellem oversvømmelseshyppigheden og artssammensæt-
ningen betyde, at stigende oversvømmelseshyppighed som følge af stigende vandspejl vil resultere i
ændring af vegetationens sammensætning. Vegetationszonerne på strandengen vil populært sagt pa-
rallelforskydes mod højere niveau  - strandengen vil ’flytte sig’ ind i landet. Dette forenklede billede
vil dog blive modificeret af erosions- og sedimentationsprocesser. Og der vil næppe mange steder i
landet forefindes landværts arealer, der  reelt er til rådighed for ny strandeng. Resultatet vil formodent-
lig blive, at strandengsarealet reduceres, hvilket vil have betydelige negative konsekvenser for stran-
dengene som biotop for ikke mindst ynglefugle.
Ethvert klitsystem indeholder en lomme af fersk grundvand, som vedligeholdes af nedbøren og hvis
volumen bestemmes af klittens højde og udstrækning. I de høje, tørre dele af klitsystemerne vil konse-
kvenserne af en klimaændring være som for de øvrige tørbundstyper. I klitlavningerne, derimod, er
vegetationen betinget af grundvandets dybde og årstidsvariation. En stigning af havets vandspejl i
kombination med ekstreme højvands- og stormsituationer kan medføre erosion, hvorved klitsystemet
bliver smallere og grundvandsspejlet falder. Det kan få  negative konsekvenser for naturen i klitlavnin-
gerne. Erosionen kan desuden medføre sandflugt, der kan svække den nuværende vegetation i de indre
klitter, men som på den anden side er en naturlig proces i klitsystemet, som mange arter er tilpasset til.

6
�����������������
Hvorledes kan eller bør man på det naturpolitiske plan forholde sig til de kommende klimaændringer
og til de naturmæssige konsekvenser, de formodes at ville få? Der kan peges på i hvert fald to alterna-
tive strategier.
Den ene mulighed er  ��������
������# Vi kan forsøge i forlængelse af den løbende  naturforvaltnings-
og naturplejepraksis at pleje og forvalte os ud af forandringerne. Allerede under de nuværende økono-
miske og forvaltningsmæssige betingelser er plejeindsatsen imidlertid for fragmenteret og plejemidler-
ne for begrænsede til at det er muligt at holde trit med strukturudviklingen i landbruget. Med de foran-
dringer en klimaændring vil medføre vil problemerne blive endnu større. I det lys er plejeløsningen
næppe noget realistisk alternativ i sin helhed. Udvalgte naturtyper, der er særligt værdifulde, f.eks. ud
fra et biodiversitetssynspunkt, vil nok kunne opretholdes ved en målrettet indsats. Men det vil være
umuligt at opretholde alle naturtyper i deres nuværende omfang og sammensætning.
Den anden mulighed er ����
���������
������#�På længere sigt er det nok mere realistisk at tilpasse sig
klimaforandringerne og leve med de naturmæssige forandringer, der måtte komme, herunder at skabe
rum for forandringerne, f.eks. ved at tillade at naturtypernes artssammensætning forandres, d.v.s. at la-
de visse sjældne arter forsvinde, mens andre arter dukker op.
Valget mellem eller rettere den relative vægtning af disse strategier må lokalt som nationalt bygge på
såvel samfundsøkonomiske som naturpolitiske præmisser og afvejninger.

��������������������
Til at matche klimaforandringerne og deres følgevirkninger i naturen vil der i naturforvaltningen være
behov for langt mere viden om dyrs og planters økologiske amplitude, konkurrenceevne, fysiologi og
spredningsbiologi under forskellige klimaregimer end vi har i dag. Denne viden skal bruges til at for-
udsige, hvorledes en klimaændring vil komme til at påvirke økosystemerne, således at der på kvalifice-
ret vis kan tilrettelægges en fremtidig naturforvaltningsstrategi, der tager højde for forandringerne.
Desuden vil der være behov for at kunne følge en kommende klimaforandrings faktiske virkning på
økosystemerne, således at det er muligt løbende at justere naturforvaltningens mål og metoder. Til det
formål bør dels etableres permanente overvågningsarealer, dels udvælges egnede bioindikatorer, d.v.s.
arter af dyr og planter, der er følsomme selv overfor mindre ændringer af klimaet.  Efter alt at dømme
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haster det med sådanne initiativer. En menneskeskabt klimaændring synes allerede at være i gang, og
selvom økosystemerne besidder en vis resistens overfor ydre påvirkninger, vil effekten på økosyste-
merne sikkert være til at få øje på indenfor få årtier.
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Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF) rummer stærke og konkrete forpligtelser til at bevare
biologisk mangfoldighed i EU. Det overordnede formål med direktivet er at sikre eller genoprette en
gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper af fællesskabsbetydning.

Direktivet indeholder forpligtelser om en systematisk naturbeskyttelse og naturforvaltning, som rum-
mer et stort potentiale for dansk naturbeskyttelse og naturforvaltning. Den fortsatte gennemførelse af
direktivet i Danmark vil derfor have meget høj prioritet i de kommende års arbejde for at bevare dansk
biologisk mangfoldighed.

 Direktivet bygger  på 2 hovedprincipper:
I. Udpegning, beskyttelse og om nødvendigt aktiv forvaltning af særlige beskyttelsesområ-

der
II. Generel beskyttelse af visse arter og i et vist omfang deres yngle- og rasteområder.

Dette notat omhandler den danske gennemførelse af direktivets bestemmelser om udpegning og be-
skyttelse af de særlige beskyttelsesområder og Skov- og Naturstyrelsens arbejde med at forberede en
forvaltning af områderne. Som det vil fremgå, er der tale om et ganske omfattende og kompliceret ar-
bejde, som må forventes at ville tage en række år.

��9 &
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Et af de væsentligste instrumenter i direktivet er, at der skal oprettes et netværk af særlige bevarings-
områder, de i Danmark såkaldte habitatområder. En tilsvarende forpligtelse gælder efter fuglebeskyt-
telsesdirektivet, udpeget efter EF's fuglebeskyttelsesdirektiv (79/409/EØF)4.
EF-fuglebeskyttelsesområderne5  i Danmark udgør sammen med EF-habitatområder de internationale
naturbeskyttelsesområder. De indgår samlet i et europæisk netværk af beskyttede områder, Natura
2000-netværket.

Habitatområderne udpeges for forekomst af naturtyper og arter, som er listet på direktivets bilag I og
II. Efter direktivet skal områderne rumme tilstrækkelige forekomster af arter eller naturtyper af en
kvalitet, så beskyttelse og forvaltning af områderne kan sikre eller genoprette en gunstig bevaringssta-
tus for de pågældende arter og naturtyper6.

"����
�������������
Habitatdirektivet indeholder en særlig procedure for udpegning af habitatområder. Danmark indleve-
rede i 1998 et forslag bestående af 194 områder til Europa-Kommissionen7. Forslaget omfatter ca. 6 %
af Danmarks landareal samt store havområder.

                                                     
4 EF-fuglebeskyttelsesområderne inkluderer fuldstændigt de 27 områder, som Danmark har udpeget efter
Ramsar-konventionen om beskyttelse af vådområder, navnlig som levested for vandfugle. Beskyttelse og forvalt-
ning af  EF- fuglebeskyttelsesområderne som skitseret i dette notat vurderes mere end at opfylde de folkeretlige
forpligtelser efter Ramsar-konventionen.
5 Danmark har siden 1983 haft udpeget 111 EF-fuglebeskyttelsesområder. På land dækker de ca. 7 %  af landare-
alet. Der er et stort overlap (> 90 %) med habitatområder.
6 Habitatdirektivets artikel 3.
7 Den danske udpegning af habitatområder er sket med hjemmel i planloven og grænserne for de 194 områder er
fastlagt i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder.
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Der pågår en proces med videnskabelig evaluering af de forskellige medlemslandes forslag, herunder
om medlemslandenes forslag er repræsentativt til at dække de nationale forekomster af arterne eller
naturtyperne. 1. runde af evalueringen afdækkede, at medlemslandenes forslag på en række punkter
ikke var tilstrækkelige. Det gjaldt også det danske forslag, om end i mindre omfang end de øvrige EU-
lande.

Skov- og Naturstyrelsen har på den baggrund udarbejdet et supplerende forslag til udpegning af habi-
tatområder, som forventes sendt i offentlig høring i løbet af foråret 2001. Den kortlægning, som har
dannet grundlag for det supplerende forslag, har samtidig givet et bedre kendskab til den aktuelle fore-
komst af især naturtyper i de eksisterende habitatområder. Dette forbedrede kendskab danner grundlag
for at revidere det grundlag, de allerede foreslåede 194 områder er foreslået på, hvilket vil indgå i den
offentlige høring. Forslaget forventes samlet at omfatte ca. 50 nye områder og ca. 40 udvidelser af ek-
sisterende områder. Ca. 20 af de berørte områder er havområder, mens landområderne vedrører ca.
18.000 ha.

Det samlede reviderede forslag vil blive sendt til Europa-Kommissionen til brug for den afsluttende
evaluering, der finder sted i efteråret 2001. Det er Skov- og Naturstyrelsens vurdering på det forelig-
gende grundlag, at det reviderede forslag er et solidt dansk bidrag til det europæiske netværk af be-
skyttede områder (Natura 2000).

Det skal dog samtidig understreges, at et forbedret kendskab til arternes og naturtypernes forekomst og
bevaringsstatus i Danmark i fremtiden kan spille ind på vurderingen af, om den gældende udpegning
er tilstrækkelig. Det kan derfor ikke udelukkes, at der på sigt kan blive behov for at supplere den gæl-
dende udpegning.

��: 6����		�����������!
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Efter habitatdirektivet skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger med henblik på at undgå forringel-
se af naturtyper og levesteder samt undgå forstyrrelser af arterne.8 Disse regler gælder både for habitat-
og fuglebeskyttelsesområderne. Det forudsættes i direktivet, at myndighederne ikke må give deres ac-
cept af planer og projekter, hvis de vurderes at kunne få væsentlige negative konsekvenser for de arter
og naturtyper, området er udpeget for at beskytte. Kun i ganske særlige tilfælde, hvor der ikke er alter-
nativer, og hvor der foreligger bydende hensyn til væsentlige samfundsinteresser, kan denne beskyttel-
se fraviges.

Den danske model for at beskytte områderne mod kommende forstyrrelser og forringelser har været at
fastsætte restriktive retningslinjer for administrationen af den naturbeskyttelses-, miljø- og planlovgiv-
ning, hvor kommuner og amter har kompetencen.

Langt størstedelen af de relevante naturtyper og levesteder for arter er i vid udstrækning allerede for-
melt sikret mod tilstandsændringer gennem den omfattende danske natur- og miljøbeskyttelseslovgiv-
ning. I den sammenhæng skal især fremhæves naturbeskyttelseslovens § 3 og skovlovens § 16, som
indeholder en generel beskyttelse af selv små naturtyper og levesteder for arter, men også det omfat-
tende danske regelsæt for planlægning og generel miljøbeskyttelse.

Retningslinjerne fremgår af den bekendtgørelse, der samtidig afgrænser områderne9. Det fremgår af
bekendtgørelsen, at når kommuner og amter skal tage stilling til ansøgninger i eller i tilknytning til de

                                                     
8 Habitatdirektivets artikel 6.2
9 Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder.  Bekendtgørelsen vil blive revideret, når der foreligger et endeligt for-
slag til afgrænsning af supplerende habitatområder.
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internationale naturbeskyttelsesområder, skal det vurderes, om ansøgningen kan få negative konse-
kvenser for arter og naturtyper.

Efter bekendtgørelsen kan der ikke vedtages planer eller gives tilladelser el.lign., hvis de vurderes at
have en væsentlig negativ påvirkning af arter og/eller naturtyper. Der skelnes i den forbindelse ikke
mellem, om den ansøgte aktivitet ligger inden for eller uden for beskyttelsesområdet.10 Vurderingen af
konsekvenserne for området skal ske i lyset af bevaringsmålsætningen for området (se nedenfor under
III).

Bekendtgørelsen indeholder endvidere et forbud mod planlægning for en række aktiviteter, herunder
for større anlæg i landzone, nyudlæg af byzone- og råstofgraveområder m.m. Dette forhåndsforbud
mod planlægning går videre end direktivets bestemmelser. Forbudet kan kun i ganske særlige tilfælde
fraviges.

Retningslinjerne for administration af gældende lovgivning gælder kun for aktiviteter, der forudsætter
en godkendelse, en dispensation el.lign. Der er således ikke generelt fastsat bestemmelser om beskyt-
telse mod påvirkning i eller af områderne, som kan skyldes ændret arealanvendelse indenfor rammerne
af den gældende lovgivning, herunder f.eks. ændret skovdrift eller landbrugsdrift i områderne. Dertil
kommer, at den gældende beskyttelse af § 3-arealer tillader fortsat drift i hidtidigt omfang (herunder
brug af gødning og pesticider), hvilket i realiteten kan medføre ændring af naturtilstanden.

Det har i den sammenhæng været fremhævet, at der konkret kan gribes ind med fredninger, naturgen-
opretning eller aftaler, hvis en sådan negativ påvirkning fra fortsat drift eller lovlige driftsændringer
forventes eller konstateres, hvilket har været hensigten i den fremtidige forvaltning. Skov- og Natursty-
relsen er dog opmærksom på, at disse instrumenter kan være vanskelige at anvende i situationer, hvor
der som led i den i dag lovlige drift sker ændringer, der er vanskeligt reversible.

I Danmark er der udover de generelle retningslinjer kun i begrænset omfang indført særlige regler for
at beskytte habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. På havet har staten gennem sin udøvelse af høj-
hedsretten mulighed for direkte at varetage direktivets forpligtelser.

Den danske beskyttelse af habitatområderne er gennemført, uanset at der endnu ikke foreligger en en-
delig europæisk liste over områder og dermed næppe formelt efter direktivet er et krav om beskyttelse.
Fuglebeskyttelsesområderne er dog endeligt udpeget og derfor formelt omfattet af beskyttelsen.

���  ���	�	
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Habitatdirektivets forpligtelser om en systematisk forvaltning af arter og naturtyper af fællesskabsbe-
tydning indebærer, at der skal fastsættes konkrete mål for tilstanden af naturen. Målene er udgangs-
punkt for en dynamisk, konkret forvaltning med fastlæggelse af indsats og løbende overvågning af om
de fastsatte mål opfyldes.

I Danmark har der kun i begrænset omfang været tradition for at fastsætte mål for at opnå en bestemt
naturtilstand på bestemte arealer. Fravær af konkrete mål vurderes bl.a. at have haft som konsekvens,
at de gældende instrumenter til at forbedre forholdene for den biologiske mangfoldighed (fredninger,
aftaler og naturgenopretning) har kunnet kritiseres for ikke at blive anvendt systematisk nok i en prio-
riteret naturforvaltning11.

Det skal dog bemærkes, at der i relation til vandområder gennem mange år har været pligt til i region-
planerne at fastsætte mål for kvaliteten, hvilket også omfatter de fysisk-biologiske forhold i vandområ-
                                                     
10 Der kan henvises til den netop udsendte Vejledning om administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der fra Skov- og Naturstyrelsen.
11 Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi 2000
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derne. Der har endvidere med baggrund i vandløbsloven været mulighed for at optage vandløb som of-
fentlige og gennemføre vandløbsrestaurering/-regulering med henblik på at opfylde de fastsatte mål,
hvilket især amter systematisk har benyttet sig af i vandløbssystem efter vandløbssystem.

Hverken i regionplaner eller andre former planlægning eller regulering med relation til naturbeskyttel-
se har der imidlertid været grundlag for at fastsætte bindende målsætninger. Dog bliver der i stigende
grad i forbindelse med konkrete arealfredninger fastsat vilkår om bestemte former for pleje.
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Formålet med foranstaltninger efter habitatdirektivet er at sikre eller genoprette en gunstig bevarings-
status for de arter og naturtyper, direktivet omfatter12. I habitatområderne gælder, at medlemsstaterne
skal iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger, evt. i form af forvaltningsplaner, for at opnå
bevaringsmålene for de udpegede områder13.

Direktivets tekst og Europa-Kommissionens udmeldinger14 kan ikke tolkes anderledes, end at der er et
krav om en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturtyper eller levesteder for arter, hvor det måtte
være nødvendigt.

Direktivet foreskriver, at medlemsstaterne skal overvåge sin indsats efter direktivet.15  Medlemsstater-
ne skal endvidere rapportere om foranstaltninger, som er iværksat efter direktivet, til Kommissionen,
bl.a. for at denne kan vurdere, om medlemsstaterne opfylder deres direktivmæssige forpligtelser16.
Overvågningsforpligtelsen er ikke specificeret. Skal den være meningsfuld, må den knyttes tæt op ad
de konkrete mål for arters og naturtypers bevaringsstatus, hvis den skal kunne give et billede af, om
den gennemførte indsats er tilstrækkelig.

Direktivet har dermed et indbygget logisk, systematisk og gennemskueligt system for beskyttelse og
aktiv forvaltning, som skematisk kan illustreres således:
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Princippet er, at der skal fastsættes mål for den naturtilstand, der er det konkrete udtryk for gunstig be-
varingsstatus for den givne art eller naturtype. På baggrund af en vurdering af den aktuelle bevarings-
status (tilstanden af naturtyper eller arters levesteder) fastsættes den konkrete indsats (forvaltnings-
plan), der måtte være nødvendig for at opnå den fastsatte målsætning.

                                                     
12 Habitatdirektivets artikel 2.2.
13 Habitatdirektivets artikel 6.1.
14 Habitatdirektivets artikel 6.1 og Europa-Kommissionens fortolkningsguide: "Managing Natura 2000-   sites"
15 Habitatdirektivets artikel 11
16 Habitatdirektivets artikel 17
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Der opstilles et program for overvågning med parametre, der kan påvise den aktuelle bevaringsstatus
for den pågældende art eller naturtype. Overvågningen danner grundlag for om nødvendigt at revidere
indsatsen, hvis bevaringsstatus fortsat ikke er blevet gunstig med den allerede udførte indsats. Såvel
iværksættelse af de konkrete forvaltningsplaner som overvågningen kan give anledning til at justere
målsætningen som grundlag for den regelmæssige revision af målsætningen.

Den konkrete målsætning har desuden en vigtig funktion i den daglige administration af områderne, da
den danner udgangspunkt for vurdering af planer og projekter, som nævnt ovenfor under afsnittet om
beskyttelsen af områderne.

Principperne for at fastlægge målsætninger for gunstig bevaringsstatus kan anvendes såvel på nationalt
plan som på områdeplan.
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Europa-Kommissionen skal påse, at medlemsstaterne opfylder de forpligtelser, der gælder efter direk-
tiver.

Kommissionen lægger meget stor vægt på gennemførelsen af de 2 naturbeskyttelsesdirektiver, hvilket
især er kommet til udtryk i forbindelse med udpegningen af habitatområder, der som nævnt ovenfor er
et af de væsentligste virkemidler i habitatdirektivet.

Medlemsstaternes forsinkede udpegning af habitatområder, der burde have været afsluttet i 1998, har
således ført til, at Kommissionen har åbnet adskillige sager for Europa-Domstolen for manglende im-
plementering af direktivet, alene begrundet i manglende udpegning. Der blev også åbnet sag mod
Danmark, som dog blev stillet i bero på det forslag, som Danmark indsendte i 1998.

Kommissionen har endvidere rejst traktatkrænkelsessager mod en række medlemsstater for ikke for-
melt at have gennemført habitatdirektivet i national lovgivning. Der er ikke aktuelt rejst sager mod
Danmark. Det bemærkes, at Kommissionen i stigende antal får klager over overtrædelser af habitatdi-
rektivet, også fra danske borgere og organisationer. Klagerne er anledning til, at Kommissionen aktivt
går ind i en vurdering af den nationale gennemførelse, oftest med udgangspunkt i enkeltsager.

En stor del af Kommissionens arbejde har hidtil været koncentreret om at få færdiggjort udpegningerne
og opstillet en fællesskabsliste over habitatområder. Der er næppe tvivl om, at Kommissionens fokus i
de kommende år i langt højere grad vil blive rettet mod den konkrete beskyttelse og forvaltning af ha-
bitatområder og fuglebeskyttelsesområder.
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Skov- og Naturstyrelsen har i de seneste par år intensiveret arbejdet med at omsætte direktivets for-
valtningsprincipper til den danske virkelighed. Det skyldes bl.a., at Skov- og Naturstyrelsen formelt
efter bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder er
forpligtet til at udarbejde retningslinjer for bevaringsmålsætninger.17 Efter habitatdirektivet artikel 6,
stk. 1 skulle der allerede i 1994 have været fastlagt det formelle grundlag for at udarbejde bevarings-

                                                     
17 Fuglebeskyttelsesdirektivet rummer tilsvarende, om end knap så håndfaste forpligtelser om at vedligeholde og
genoprette levesteder for fugle, hvorfor der også forudsættes udarbejdet konkrete kriterier for tilstanden af fugle-
områder.  Det skal også ses i lyset af, at der er et stort overlap mellem fuglebeskyttelses- og habitatområder, og at
forvaltningsplaner for habitatområder under alle omstændigheder efter habitatdirektivets art. 6 skal forholde sig
til de fuglearter, områderne er udpeget for at beskytte.
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målsætninger (målsætning for naturtilstand) og bevaringsforanstaltninger (forvaltningsplaner). Beva-
ringsforanstaltninger kræves dog først iværksat fra 2004, så der er i givet fald alene tale om et formelt
problem.

I det følgende beskrives styrelsens hidtidige arbejde og foreløbige overvejelser om gennemførelse af
direktivets bestemmelser om aktiv forvaltning.
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Som grundlag for arbejdet med at fastsætte konkrete målsætninger for naturtilstanden på nationalt og
områdeplan er det nødvendigt at definere, hvad gunstig bevaringsstatus for hver enkelt art og naturtype
er. Det sker på baggrund af de overordnede definitioner, som direktivet angiver.

Danmarks Miljøundersøgelser har i det forløbne års tid for Skov- og Naturstyrelsen arbejdet på at defi-
nere, hvad begrebet gunstig bevaringsstatus er set ud fra et videnskabeligt synspunkt. Det sker ved at
identificere konkrete kriterier for de egenskaber, der skal være tilstede, for at en given naturtype eller
art kan siges at have en gunstig bevaringsstatus. DMU's arbejde baserer sig bl.a. på engelske erfarin-
ger.

DMU's arbejde forventes at kunne danne fagligt grundlag for, at Skov- og Naturstyrelsen kan fastlæg-
ge kvalitative og kvantitative målsætninger for gunstig bevaringsstatus af den pågældende art eller na-
turtype på nationalt niveau.

Skov- og Naturstyrelsen vil på baggrund heraf opstille konkrete retningslinjer for, hvilket niveau for
konkrete kriterier, der skal til for at opnå målsætningen om gunstig bevaringsstatus for de enkelte na-
turtyper og arter på områdeniveau. Det er disse retningslinjer, der skal danne grundlag for den konkrete
forvaltning af de internationale naturbeskyttelsesområder.

Retningslinjerne vil afspejle, at gunstig bevaringsstatus ikke er et entydigt begreb, da gunstig beva-
ringsstatus for en given naturtype på en lokalitet ikke nødvendigvis fuldstændig svarer  til gunstig be-
varingsstatus på en anden. Der kan være variation i det konkrete udtryk for gunstig bevaringsstatus, af-
hængigt af lokale eller regionale forhold.
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For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde fastsætter den kompetente myndighed på baggrund af
ovennævnte retningslinjer en målsætning for den naturtilstand, der er nødvendig for at opnå en gunstig
bevaringsstatus. Målsætningen, der er både kvantitativ og kvalitativ, fastsættes for arealer, hvor der
forekommer naturtyper eller som er levested for de arter, området er udpeget for at beskytte. Der vil
altså typisk være tale om en lang række delmålsætninger for hvert område, knyttet til hver art og na-
turtype i området.

Konkret kan målsætningen være, at en given naturtype skal have en bestemt grad af fugtighed eller et
vegetationsdække af en bestemt højde for at have en gunstig bevaringsstatus. Det kan også være, at der
skal være en række karakteristiske arter til stede, som i sig selv skal have en gunstig bevaringsstatus,
som forudsætning for at naturtypen vurderes at have en gunstig bevaringsstatus.

Mange af målsætningerne vil være generelle for naturtyper eller arter, men der kan være lokale for-
hold, der skal tages højde for. Konkret skal afklares særlige lokale hensyn og eventuelle modsætnings-
forhold mellem forskellige arter og naturtyper (skal en naturtype eller en art have fortrin for en anden i
tilfælde af konfliktende målsætninger). Kendskabet til de særlige lokale forhold, der skal indpasses i



- 50 -

bevaringsmålsætningen, vil typisk stamme fra den kortlægning og overvågning, som myndigheden i
forvejen har foretaget i området (se nedenfor).

Det er i dag amterne, der efter den gældende lovgivning har det primære ansvar for at administrere og
varetage naturhensyn (naturbeskyttelsesloven, planloven, væsentlige dele af vandløbsloven, vandom-
rådekvalitet m.m.).

Fastholdes denne myndighedsstruktur, får amterne den afgørende rolle i at fastsætte de konkrete mål-
sætninger for den naturtilstand, der ønskes opnået i de internationale naturbeskyttelsesområder og føl-
ge op på målsætningerne med den nødvendige indsats.

Skov- og Naturstyrelsen har kompetencen på de skovbevoksede arealer og styrelsen skal i givet fald
ved fastholdelse af den eksisterende myndighedsstruktur forestå udarbejdelse af bevaringsmålsætnin-
ger for disse arealer. Det skal i praksis afklares i forhold til den offentlighed, der forudsættes gennem-
ført ved fastsættelse af målsætninger og eventuelle forvaltningsplaner. Tilsvarende gælder for de kyst-
nære naturbeskyttelsesområder, der ofte også dækker landarealer. Forvaltningen af internationale na-
turbeskyttelsesområder på åbent hav bør dog fortsat varetages af staten på baggrund af højhedsretten.
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For at kunne udarbejde en plan for en aktiv indsats overfor en given naturtype eller art på grundlag af
målsætningen for området, kræves en konkret vurdering af den aktuelle bevaringsstatus for arterne og
naturtyperne på områdeniveau.

Amterne er sammen med DMU m.fl. i gang med at kortlægge forekomst af arter og naturtyper i de ud-
pegede områder. Denne kortlægning vil udgøre en væsentlig del af grundlaget for den konkrete vurde-
ring af bevaringsstatus i forbindelse med 1. generation af bevaringsmålsætninger og forvaltningspla-
ner.

Vurdering af den konkrete bevaringsstatus skal ske på baggrund af de foreliggende data om den aktu-
elle status for arten eller naturtypen i området, sammenholdt med de kriterier, der konkret er fastsat
som en del af målsætningen. Det vil i den sammenhæng kunne afgøres, om den aktuelle kortlægning,
kombineret med amtets øvrige kendskab til det enkelte område, er tilstrækkeligt grundlag for en kon-
kret vurdering af bevaringsstatus, eller der er behov for at tilvejebringe yderligere data gennem over-
vågning, målrettet mod at identificere bevaringsstatus.
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På baggrund af målsætningen for naturtilstanden i området og en konkret vurdering af den aktuelle be-
varingsstatus identificeres de forhold, der modvirker, at gunstig bevaringsstatus kan opretholdes eller
opnås. Dermed har den kompetente myndighed grundlaget for at udarbejde en forvaltningsplan for
området, der skal indeholde specifikke mål for indsatsen for at sikre eller genoprette bevaringsstatus.

I de fleste tilfælde vil det være muligt allerede på det nuværende grundlag at identificere områdespeci-
fikke forhold, der modvirker gunstig bevaringsstatus. Det kunne eksempelvis være lys-åbne naturtyper
under tilgroning, unaturlig hydrologi (dræning), eksisterende, intensiv drift i eller i tilknytning til om-
rådet el.lign.

I andre tilfælde kan der være behov for yderligere overvågningsresultater eller en uddybende analyse
af de konkrete påvirkningsfaktorer, som gør det nødvendigt at udskyde stillingtagen til dele af indsat-
sen til et senere tidspunkt.

Forvaltningsplanerne vil i sagens natur som udgangspunkt især være rettet mod forhold inde i selve
beskyttelsesområdet. Det er dog vigtigt at have sig for øje, at også faktorer uden for beskyttelsesområ-
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det kan være nødvendige at inddrage i forvaltningen i det omfang, de måtte have indflydelse på de ar-
ter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte.

Den konkrete plan for området skal indeholde en bindende prioritering af indsatsen m.h.p. opfyldelse
af målsætningen med en tidsplan for iværksættelse af den aktive indsats (bevaringsforanstaltninger).

Det forudsættes, at bevaringsmålsætning (mål for naturtilstanden) og forvaltningsplaner for områderne
sendes i en offentlig høring før endelig vedtagelse. Planlovens system med 8 ugers høring kan tænkes
anvendt, men det bør overvejes, om høringen skal være adskilt fra regionplanlægningen, da karakteren
af målsætningerne med bindende forvaltningsplaner afviger væsentligt fra det almindelige regionplan-
system. Systemet bør samtænkes med et kommende system for indsatsplaner i vandområdedistrikter,
der ligeledes får bindende karakter, jf. vandrammedirektivet.

Planerne (og evt. selve målsætningen) skal revideres med jævne mellemrum i lyset af overvågningen,
identifikation af påvirkningsfaktorer og forbedret kendskab til pleje, drift osv. Det er vigtigt, at der
fastsættes faste intervaller for revision af planerne, ikke mindst i lyset at, at der er tale om bindende
planer med tidsfrister.

Der kan vælges forskellige former for revisionsintervaller, afhængigt af, om der skal fokuseres på be-
stemte arter/naturtyper, indpasning i forhold til rapportering af overvågning m.m., men det forudsættes,
at der bliver tale om en ensartet proces (jf. regionplanrevisioner) over hele landet. Der kunne passende
tages udgangspunkt i de 6-årsintervaller, der gælder for rapportering af foranstaltninger efter direktivet
til Europa-Kommissionen.

Der er ikke i direktivet fastsat en frist for, hvornår arbejdet for en gunstig bevaringsstatus i habitatom-
råder skal være nået. Det skyldes formentlig bl.a., at det på grund af naturtypernes og arternes meget
forskelligartede karakter ikke er operationelt at arbejde med faste tidsfrister for opnåelse af målsætnin-
gerne.
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Der opstilles et overvågningsprogram, som løbende kan påvise, hvilken bevaringsstatus, det enkelte
område har i relation til den konkrete målsætning for de aktuelle arter eller naturtyper.

Overvågningen skal have et niveau, så det både på områdeplan og nationalt plan vil være muligt at
vurdere bevaringsstatus for de arter og naturtyper, direktivet omfatter. Overvågningen skal således
meget præcist være knyttet til de konkrete målsætninger.

Overvågningen tænkes at skulle ske på baggrund af en række på forhånd fastsatte, ensartede tekniske
anvisninger og bedømmelsen af bevaringsstatus sker udfra et gradueret system ("kvalitetsindeks") for
hver art og naturtype. DMU er på grundlag af arbejdet med bevaringsmålsætninger i gang med at ud-
arbejde en sådan teknisk anvisning.

Overvågningen skal indeholde parametre, så resultaterne kan sammenfattes i en landsdækkende vurde-
ring af målsætningsopfyldelse og national bevaringsstatus for arterne og naturtyperne.

Overvågningen skal løbende rapporteres til DMU (fagdatacenter) efter nærmere fastsatte paradigmaer
for at kunne udarbejde nationale oversigter og efterfølgende rapportere til Europa-Kommissionen i de
6-års-intervaller, som direktivet fordrer.
Behovet for overvågning efter habitatdirektivet vil indgå i arbejdet med at tilvejebringe et landsdæk-
kende, integreret program for miljø- og naturovervågning (NOVANA).
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Vurdering af den nationale bevaringsstatus kan danne grundlag for, at der tages nationale initiativer for
at understøtte den regionale indsats for gunstig bevaringsstatus eller for at sikre bevaringsstatus for ar-
ter og naturtyper på nationalt plan.

Det kunne eksempelvis være i tilfælde, hvor overvågningen på nationalt plan viser, at en naturtype el-
ler en art er særligt truet eller kræver en særlig indsats. Konkret kunne de statslige initiativer ske i form
af en "statslig udmelding" om, at indsatsen i den kommende forvaltningsplanperiode bør koncentreres
om en bestemt art eller naturtype og samtidig signalere, hvor eksempelvis de statslige midler til natur-
genopretning vil blive rettet imod.

Det kunne også være i de tilfælde, hvor overvågningen afdækker særlige behov for en indsats uden for
de internationale naturbeskyttelsesområder, f.eks. for at styrke sammenhængen mellem områderne på
tværs af amtsgrænser el.lign.18
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Danmark skal opfylde sine forpligtelser i de internationale naturbeskyttelsesområder. Det forudsætter,
at der sikres et grundlag for, at de kompetente myndigheder rent faktisk kan realisere de forvaltnings-
planer, der bliver opstillet for hvert enkelt område.

Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at der ikke i dag i den relevante gældende lovgivning (naturbeskyt-
telsesloven eller planloven) er hjemmel til at pålægge amterne og andre myndigheder at fastsætte mål
for tilstanden af naturarealer, at udarbejde bindende planer for områderne eller at gennemføre en over-
vågning, der knytter sig til målsætningen

De konkrete instrumenter til at gennemføre forvaltningen af områderne er i vid udstrækning til stede
med mulighederne for at lave aftaler om eksempelvis pleje af engarealer (MVJ-ordningen), gennemfø-
re naturgenopretning, lave vandløbsrestaurering og i sidste ende at gennemføre fredninger, specifikt
rettet mod hensynet til de arter og naturtyper, et område er udpeget for at beskytte. Der er dog tale om
meget forskelligartede ordninger, som dels enten hviler på frivillighed (MVJ, naturgenopretning)og
dermed ikke rummer garanti for at kunne foretage den nødvendige aktive forvaltning, eller som er ad-
ministrativt tunge at håndtere (fredninger) i en aktiv og dynamisk forvaltning af et område.

Som eksempel kan nævnes, at mange internationale naturbeskyttelsesområder i dag ikke er udpeget
som SFL-områder, som giver grundlag for at indgå aftaler efter MVJ-ordningen med henblik f.eks. på
pleje af en lysåben naturtype. Skulle et plejekrævende område (typisk en naturtype omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3) imidlertid være SFL-område, men hvor det glipper med at indgå aftaler, er den
eneste reelle mulighed at rejse fredningssag for at sikre en ret for amtet til at pleje området.

Der forestår således et væsentligt arbejde med at få målrettet og suppleret disse instrumenter, så de i
højere grad bl.a. kan medvirke til at varetage forpligtelserne i de internationale naturbeskyttelsesområ-
der. I den sammenhæng bør det overvejes, om der skal sikres en generel adgang for amterne til at pleje
naturtyper i de internationale naturbeskyttelsesområder, uanset om området er fredet eller ej.

Der er meget stor sandsynlighed for, at et systematisk arbejde for at sikre og genoprette en gunstig be-
varingsstatus for arter og naturtyper i de internationale naturbeskyttelsesområder ikke realistisk kan
gennemføres inden for den gældende økonomiske ramme for naturforvaltning. Der forestår et stort ar-

                                                     
18 Der kan i den sammenhæng henvises til habitatdirektivets artikel 10, hvorefter medlemslandene, hvis de finder
det nødvendigt, kan iværksætte foranstaltninger for at styrke sammenhængen mellem områderne og fremme for-
valtningen af de elementer i landskabet, der har betydning for vilde dyr og planter.
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bejde med naturgenopretning og pleje af naturtyper for at kunne leve op til forpligtelserne. Skov- og
Naturstyrelsen vil snarest udarbejde et skøn over de omkostninger, der kan være knyttet til at efterleve
forpligtelserne i fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne.

Arbejdet med målsætninger for naturtilstand og aktiv forvaltning kan endvidere forventes at ville af-
dække behov for en aktiv indsats, som ikke kan løftes på regionalt plan. Der kan f.eks. allerede nu pe-
ges på kvælstofpåvirkning af næringsfattige naturtyper, som skyldes eksisterende kilder, f.eks. eksiste-
rende gødskning i hidtidigt omfang af § 3-arealer, udbringning af husdyrgødning på naboarealer og
fortsat øgning af energiforbrug. Det er hensigten, at overvågningen af naturtyper og arter fremover og-
så skal kunne bidrage til at skabe grundlag for en eventuel generel indsats af hensyn til områderne.
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Naturrådet har i notat af 27. marts 2001 til Wilhjelm-udvalget påpeget en række områder, hvor der ef-
ter rådets opfattelse bør ske en styrkelse af de forskellige instrumenter og af indsatsen på området.
Skov- og Naturstyrelsen er i vidt omfang enig i de af Naturrådet fremlagte synspunkter. Styrelsen har
allerede igangsat en række initiativer for at styrke indsatsen, og styrelsen vil i den kommende tid fort-
sætte og yderligere styrke indsatsen, så Danmark lever op til forpligtelserne efter de 2 naturbeskyttel-
sesdirektiver.
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Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet rummer meget konkrete forpligtelser om at beskytte den biolo-
giske mangfoldighed i Danmark. De konkrete mål for beskyttelsen har en spændvidde, så de vurderes
at dække en meget stor del af den samlede danske biologiske mangfoldighed. Korrekt implementering
af de 2 direktiver vil derfor have meget stor betydning i den fremtidig danske indsats.

Direktiverne foreskriver, at der skal udpeges særlige beskyttelsesområder i et omfang, så de arter og
naturtyper, områderne skal beskytte, kan sikres en gunstig bevaringsstatus. Skov- og Naturstyrelsen er
af den opfattelse, at der med den forestående revision af udpegningen kan sikres et solidt grundlag for
denne beskyttelse. Det kan dog ikke udelukkes, at fremtidig kortlægning og overvågning af naturres-
sourcerne i Danmark giver behov for yderligere udpegninger.

Skal den danske udpegning af områder samtidig medvirke til i fremtiden at bevare disse arter og na-
turtypers forekomst i Europa, forudsætter det, at direktivets regler om en restriktiv beskyttelse af leve-
steder og naturtyper i områderne er gennemført og at der om nødvendigt kan iværksættes en aktiv ind-
sats for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus.

Der er allerede i dag gennemført en væsentlig beskyttelse af de udpegede områder. Der er dog på bag-
grund af den fremførte kritik fra bl.a. Naturrådet behov for at vurdere, om den retlige implementering
medfører den nødvendige beskyttelse af habitatområderne.

Habitatdirektivets koncept med at sikre gunstig bevaringsstatus for de pågældende arter og naturtyper
er systematisk og logisk som grundlag for den fremtidige forvaltning af de arter og naturtyper, der skal
beskyttes i områderne. Der skal opstilles konkrete målsætninger for naturtilstanden, vurderes aktuel
bevaringsstatus, eventuelt iværksættes en indsats for at nå målet og samtidig sikres en overvågning, der
kan afdække bevaringsstatus og om målene er opfyldt.

Der er tale om et i princippet enkelt koncept, som imidlertid, hvis det skal omsættes til danske forhold,
kan få stor betydning for de myndigheder, der beskæftiger sig med naturbeskyttelse og –forvaltning.
Der er behov for at tilvejebringe det formelle grundlag for at udarbejde målsætninger, som kan realise-
res gennem bindende forvaltningsplaner på grundlag af en overvågning. Dertil kommer, at der må for-
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ventes behov for tilførsel af relativt store økonomiske midler til at opfylde de målsætninger, der op-
stilles.

Det bør desuden overvejes, om det system for naturforvaltning, som habitatdirektivet forudsætter, kan
overføres til at varetage naturbeskyttelseshensyn udover de udpegede områder.
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Hovedtendensen for de danske naturtyper har over en længere tidshorisont (de seneste ca. 100 år) væ-
ret en tilbagegang i og opsplitning af naturarealerne og indenfor en noget kortere tidshorisont (især de
seneste 30-40 år) været en eskalerende forringelse af kvaliteten af langt de fleste naturarealer, som le-
vesteder for vilde dyr og planter.

Levestederne for de vilde planter og dyr er blevet stærkt formindsket i antal og størrelse. Denne udvik-
ling er delvist blevet bremset gennem lovgivning, planlægning og oplysning, men effekten af de redu-
cerede og fragmenterede levesteder udgør et væsentlig problem for opretholdelsen af Danmarks be-
stand af vilde dyr og planter på et bæredygtigt niveau, således at vi også fremover kan have nytte og
glæde af den danske natur og biodiversitet. I de seneste år er der sket en stor og accelererende forrin-
gelse af kvaliteten af de tilbageværende levesteder på grund af den ændrede og enten stadig mere in-
tensive udnyttelse eller ophørt drift af arealerne i det åbne land. Denne udvikling er der gjort nærmere
rede for i det efterhånden omfangsrige status og udredningsmateriale om naturens tilstand, som er til-
vejebragt for Wilhjelmudvalget.

En række nyere botaniske undersøgelser viser at ændringer af ekstensivt drevne naturområder med en
lang kontinuitet ofte vil være irreversible og at områderne i bedste fald først kan generhverve samme
naturkvalitet efter en 100-200 årig periode. Dvs. at hvis f.eks. et gammelt overdrev ændres som følge
af gødskning, oppløjning eller tilplantning vil ændringen sætte sig spor langt frem i tiden og overdrevet
vil ikke blot kunne genoprettes til den tidligere tilstand eller blot tilnærmelsesvis samme artsrigdom.
Forbedring, genopretning eller nyetablering af f.eks. et overdrev vil i øvrigt afhænge af, om der fore-
kommer andre artsrige overdrev i nærheden, hvorfra svampe-, plante- og insektarter kan genindvandre.
Denne viden understreger, at det har højeste prioritetet at bevare og forbedre den bedste del af den til-
bageværende natur.
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På baggrund af den overvejende negative udvikling for den danske natur er der behov for at kunne
identificere og intensivere beskyttelsen og forvaltningen af den bedste del af de tilbageværende natur-
områder og arbejde målrettet med at forbedre de øvrige. En landsdækkende naturkvalitetsplanlægning
udført af amterne efter fælles retningslinier vil kunne være et meget vigtigt redskab i den fremtidige
beskyttelse og forvaltning af vores naturarealer og i målretningen af denne indsats. Naturkvalitets-
planlægning vil udgøre et vigtigt grundlag for at kunne arbejde med prioritering og planlægning og for
at styrke værdien af den indsats, der gøres i naturforvaltningen.

Som et led i naturkvalitetsplanlægningen udarbejdes generelle målsætninger for og værdisætning af en
lang række naturtyper bl.a. de mange store og små områder som er omfattet af naturbeskyttelseslovens
§3 og § 8. Skovene bør ligeledes inddrages ikke blot i form af de beskyttede naturtyper, men også en
række skovnaturtyper bør inddrages f.eks. naturskov, urørt skov mv. De ferske vande og kystnære far-
vande er i princippet allerede omfattet af et tilsvarende system: recipientkvalitetsmålsætninger.

 En naturkvalitetsplanlægning vil være et velegnet redskab til at prioritere den konkrete naturforvalt-
ningsindsats som naturpleje, fredningsindsats, naturgenopretning, offentlige opkøb, indgåelse af mvj-
aftaler, naturovervågning, samt fungere som en støtte i administrationen af naturbeskyttelseslovgivnin-
gen m.fl. Herved kan opnås, at en væsentlig del af naturforvaltningsindsatsen vil kunne målrettes mod
de mest værdifulde naturområder. Målsætninger fastsat for kategorier af naturområder eller de enkelte
naturområder vil kunne indgå som målsætninger for naturovervågningen i det kommende strategiske
naturovervågningsprogram. Planlægning af spredningskorridorer, samt evt. fremtidig placering af are-
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aler til udvidelse af eksisterende naturarealer vil kunne placeres i forbindelse med den bedste del af
naturområderne. Endelig kan naturkvalitetsplanlægningen bidrage til en politisk dialog og offentlig
debat om prioriteterne i naturforvaltningen.

En væsentlig forudsætning for arbejdet med naturkvalitetsplanlægning er den allerede foretagne regi-
strering og kortlægning af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som amterne har fået til
opgave at gennemføre med naturbeskyttelsesloven fra 1992.
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Skov- og Naturstyrelsen har tidligere i arbejdet med at udvikle den danske naturovervågning arbejdet
med værdisætning af naturlokaliteter. Erfaringerne herfra er beskrevet i det følgende. I forbindelse med
den danske implementering af habitatdirektivet har styrelsen i samarbejde med DMU udviklet det fag-
lige baggrundsmateriale for at kunne fastsætte bevaringsmålsætninger for de beskyttede naturtyper og
arter. Dette arbejde har tidligere været beskrevet i Naturgruppen, men vil også kort blive opsummeret
her. En række amter har i større eller mindre omfang konkret arbejdet med naturkvalitetsplanlægning. I
det følgende gennemgås de konkrete erfaringer fra 2 amter: Århus og Fyn.
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Skov- og Naturstyrelsen lod i 1992, som led i det daværende arbejde med udviklingen af naturover-
vågning udarbejde en rapport19, der samlede de eksisterende metoder til biologisk klassifikation og
værdisætning i et samlet system. Dette klassifikationssystem er baseret på den enkelte lokalitets ind-
hold af dyre- og plantearter. Systemet indeholder 4 klasser:
I.         lokalitet af største betydning
II. lokalitet af stor betydning
III. lokalitet af betydning
IV. lokalitet af potentiel betydning

Det overordnede princip er, at forekomst af et større antal rødlistede 
���� giver I-lokaliteter, få rødli-
stede arter giver II-lokaliteter; store ����
��� af biotopstypiske arter giver I, mens få giver II eller III.
Endelig kan upåvirkede ���������� give høje værdier. Kategori IV er beregnet for områder, der ved
passende foranstaltninger kan bringes til at opfylde relevante arters krav til levesteder.
Systemet forsøger som nævnt i nogen grad at inddrage mere almindelige arter end de rødlistede. F.eks.
arter med begrænset udbredelse, markante tyngdepunkter i udbredelsen eller med tydelig og vedvaren-
de bestandstilbagegang.
I dette klassifikationssystem er en lokalitets internationale betydning ikke medtaget.

Systemet inddeler de danske naturtyper i seks oversigtslige grupper: I skove mv.; II vådområder; III
heder og klitter; IV kyster, strandenge, lavvandede kystområder; V enge og overdrev; VI kulturland-
skaber.

Værdisætningsklasserne og arealtypeinddelingen er derefter samlet i et oversigtsskema, som vedlæg-
ges som bilag 1. I dette system kan i princippet alle de danske naturtyper indplaceres. Et vigtigt princip
for anvendelsen af systemet er at en lokalitets samlede værdisætning regnes udfra den højeste værdi,
således at har blot en af parametrene eller arterne i systemet opfyldt kriterierne for den højeste værdi,
bliver den samlede værdisætning I.

                                                     
19 Udkast til vejledning i metoder til biologisk klassifikation af naturlokaliteter. Miljøministeriet, Skov- og Natur-
styrelsen 1992 i serien naturovervågningsrapporter.
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Den form for forvaltning, som EF-habitatdirektivet lægger op til for Natura 2000-områderne kan ses
som et eksempel på, hvordan man kan forvalte naturen på grundlag af målsætninger om en ønsket na-
turkvalitet. Habitatdirektivet pålægger medlemsstaterne at iværksætte foranstaltninger til at sikre eller
genoprette en gunstig bevaringsstatus for de omfattede naturtyper og arter af fællesskabsbetydning. I
en landsdækkende naturkvalitetetsplanlægning vil dette betyde at de naturtyper, der er omfattet af Na-
tura 2000, vil blive vurderet efter et særligt finmasket system, medens de øvrige naturtyper vil blive
omfattet af et mindre detaljeret målsætningssystem. Det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis målsæt-
ningssystemet i princippet kunne være det samme blot med hhv. flere parametre involveret, når der er
tale om Natura 2000 områder og færre, når der alene er tale om generelt beskyttede områder.

Efter habitatdirektivet er gunstig bevaringsstatus for naturtyper defineret således:
En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når
•  det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i

udbredelse, og
•  den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt,

er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt når
•  bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig.

For at kunne håndtere kravet om at en rimelig andel af naturtyperne på sigt skal opfylde målsætningen
om gunstig bevaringsstatus, må denne målsætning operationaliseres. Dette gøres ved at beskrive den
tilstand, der skal opnås for en given naturtype eller art i et givet område og beskrive hvilken tilstand,
der skal opnås nationalt. Dette sker ved at opstille bevaringsmålsætninger for alle arter og naturtyper
områdevis så vel som nationalt.

Ud fra et fagligt kendskab til de enkelte naturtyper og arter udvælges et begrænset antal nøgleegenska-
ber ved naturtypen /artens levested. Der angives for hver af disse nøgleegenskaber
en målsætning (den ønskede tilstand). Det forudsættes, at opfyldelsen af målsætningerne for hver af de
udvalgte nøgleegenskaber tilsammen vil resultere i at naturtypen /artens levested kan siges at have en
gunstig bevaringsstatus.

Ud fra resultaterne af overvågningen af et område foretages der af den forvaltende myndighed en
sammenfattende vurdering af bevaringsstatus for hver af de udpegede naturtyper og/eller arter. For at
kunne håndtere begrebet gunstig bevaringsstatus og overvåge ændringerne i områdernes fordeling i
henhold til målsætningerne kan f. eks. foreslås følgende skalering:
1. Gunstig
2. Ugunstig, regenererende
3. Ugunstig, uændret
4. Ugunstig, degenerende
5. Delvis ødelagt
6. Ødelagt

Forvaltningen af et Natura 2000 område vil efter denne model bestå i:
•  Registrering af de udpegede naturtyper og/eller arter (mængde/geografisk)
•  Fastsættelse af bevaringsmålsætning(er) ud fra retningslinier og lokale forhold
•  Overvågning af området
•  Vurdering af bevaringsstatus
•  Gennemførelse af tiltag (naturgenopretning, pleje, aftale om drift m.v.) til opretholdel-

se/genopretning af gunstig bevaringsstatus
•  Rapportering til DMU/SNS

Dertil kommer, at bevaringsmålsætningerne skal være referencepunkt i forhold til eventuelle konse-
kvensvurderinger, hvilket ikke vil blive yderligere behandlet her.
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For naturkvalitetsplanlægningen vil det være hensigtsmæssigt, hvis der etableres en kobling mellem de
konkrete målsætninger for Natura 2000 områder, som skal udarbejdes på såvel nationalt som på områ-
deniveau og de generelle målsætninger, der skal udarbejdes for de øvrige beskyttede naturområder.
Endvidere vil det være hensigtsmæssigt med en kobling mellem de anvendte værdisætningsskalaer for
henholdsvis Natura 2000 og de generelt beskyttede naturområder.
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Århus amts Naturkvalitetsplan 2001, der er en del af grundlaget for regionplan 2001, omfatter de terre-
striske naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 4, dvs. heder, overdrev, stran-
denge, moser og diger. Søer og vandløb er omfattet af planlovens bestemmelser om fastsættelse af re-
cipientkvalitetsmålsætninger. Planen omfatter desuden mulige (potentielle) naturområder, dvs. land-
brugsarealer i omdrift, hvor amtet har særlige ønsker om, at naturindholdet skal øges gennem ekstensi-
vering af den landbrugsmæssige udnyttelse. Naturkvalitetsplanen indeholder både principper for,
hvorledes naturbeskyttelsen skal forvaltes, herunder prioritering af hvilke arealer, der skal understøttes
af naturpleje eller naturgenopretning og konkrete beskrivelser af de enkelte naturtyper og lokaliteter
med målsætning for det enkelte naturområde og forslag til og prioritering af hvor naturindholdet bedst
kan øges på landbrugsarealer (mulige naturområder).

De eksisterende naturarealer er målsat inden for 3 kategorier: A-; B- eller C-målsætning, parallelt til
det eksisterende målsætningssystem for vandløb og søer. Målsætningerne tildeles naturlokaliteterne
efter følgende system:
A-målsætning: Særligt ���������
������� eller lokaliteter med forekomst af ������� ���������
����#
=��������
��� uden menneskelig indgriben. Karakteristiske lokaliteter, som kan udvikle sig til at inde-
holde ganske særlige naturværdier, F�������
��F.
B-målsætning: )
�
�����������
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���, som ikke opfylder A. Naturarealer med p.t. beskedent
naturindhold, men med �������
�������
�����������������
�
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C-målsætning: Naturarealer med beskedent naturindhold og med mindre gode muligheder for udvik-
ling af karakteristisk og sammenhængende natur (f.eks. ringe størrelse og/ eller isoleret beliggenhed).
En skematisk oversigt vedlægges som bilag 2.

Også de mulige naturområder prioriteres i 3 kategorier udfra deres naturmæssige værdier og funktion
ved at binde naturområder sammen.

Som led i naturkvalitetsplanen er der foretaget udpegning af spredningskorridorer, der er væsentlige
for at sikre sammenhængene mellem vigtige levesteder for dyr og planter, samtidig er der foretaget en
kortlægning af væsentlige spærringer i korridorerne.

Naturplejen prioriteres ifølge målsætningen efter at opnå mest naturkvalitet for pengene.

Århus amt har ikke fastsat tidsfrister for, hvornår de ønskede naturkvaliteter i landskabet skal være nå-
et, men har fastsat en række delmål i regionplanperioden 2001-2013:
•  10% af regionens mulige naturområder skal overgå til vedvarende naturområder
•  Andelen af naturområder, der opfylder målsætningen skal øges til 75 %
•  De overvordnede spredningskorridorer i amtet skal være fuldt udbyggede og uden væsentlige

spærringer.
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Fyns amt har i forslag til regionplan 2001-2013 gennemført en naturkvalitetsplanlægning, bl.a. til brug
for beskyttelsen af Natura 2000-områder, udlæg af spredningskorridorer, prioritering af den aktive na-
turforvaltningsindsats og til brug for administrationen.

Naturkvalitetsplanlægningen opstiller en målsætning for de enkelte naturområders naturkvalitet. Mål-
sætningerne er fastsat på baggrund af en række parametre:
•  Områdernes aktuelle naturindhold.
•  Områdernes størrelse og struktur.
•  Historiske oplysninger om områdernes naturindhold og kontinuitet i driftstilstand.
•  Vurdering af potentialet for genopretning i eller omkring de pågældende naturområder.
•  Vurdering af områdets aktuelle og potentielle betydning landskabsøkologisk set, som dele af

sammenhængende naturområder, potentielt sammenhængende naturområder eller økologiske for-
bindelser.

Amtet har udover §3-naturtyperne også inddraget en kategori kaldet "helkultur" bestående af stendiger,
kirkegårdsområder, fortidsminder, bygningsværker, vejkanter, jernbaneskråninger, herregårdsparker,
råstofgrave o.lgn.

Amtet opererer med fire målsætningsgrupper A- , B-, C- og D-målsætning:
•  A-målsætning er områder af international eller national betydning. Områderne skal være egnede

som levested og spredningkilde for betyden de bstande af naturtypernes karakteristiske dyre- og
plantearter herunder for meget sjældne arter, internationalt, nationalt eller regionalt.

•  B-målsætning er områder af national eller regional betydning. Områderne skal være egenede som
levested og spredningskilde for naturtypernes karakteristiske dyre- og plantaarter, herunder de
sjældne arter i Danmark og i Fyns amt.

•  C-målsætning er områder af regional betydning. Områderne skal være egnede som levested og
spredningskorridor for naturtypernes karakteristiske og mere almindelæige dyre og plantearter.

•  D-målsætning er områder af regional eller lokal betydning. Områderne skal være egnede som
spredningskorridor i landskabet eller blot være levested for visse af naturtypernes almindelige dy-
re- og plantearter.

Et oversigtsskema er vedlagt som bilag 3.

Naturkvalitetsmålene skaber ifølge Fyns amt et forbedret grundlag for en prioritering af naturforbed-
ringsindsatsen de kommende år, herunder for fordeling af ressourcerne på forskellige typer af indsats.
Endvidere giver fastlæggelsen af kvalitetsmål et grundlag for fremover mere målrettet at kunne følge
udviklingen i naturtilstanden herunder effekten af forskellige indsatser.
Målsætningerne er afhængige af vidensgrundlaget og efterhånden som det bliver større vil der være
behov for at revidere målsætningerne.
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Nordjyllands amt har arbejdet med værdisætning af udvalgte naturtyper og DMU har på baggrund af et
større forskningsprojekt udarbejdet en rapport Naturkvalitet - kriterier og metodeudvikling, hvori der
er opstillet fire naturkvalitetskriterier: vildhed, oprindelighed, kontinuitet og autencitet. Indikatorer for
naturkvalitet er afprøvet på en række naturtyper. Disse erfaringer bør også inddrages i det videre arbej-
de med naturkvalitetsplanlægning. Ligeledes har Vejle og Ribe amter påbegyndt et arbejde med natur-
kvalitetsplanlægning.
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En landsdækkende naturkvalitetsplanlægning udført af amterne efter fælles retningslinier vil kunne
være et meget vigtigt redskab i den fremtidige beskyttelse og forvaltning af vores naturarealer og i
målretningen af denne indsats. Naturkvalitetsplanlægning vil udgøre et vigtigt grundlag for at kunne
arbejde med prioritering og planlægning og for at styrke værdien af den indsats, der gøres i naturfor-
valtningen.

Som et led i naturkvalitetsplanlægningen udarbejdes generelle målsætninger for og værdisætning af  i
princippet alle naturområder. Naturkvalitetsplanlægningen bør omfatte en lang række naturtyper bl.a.
de mange store og små områder som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og § 8. Skovene bør li-
geledes inddrages ikke blot i form af de beskyttede naturtyper, men også en række skovnaturtyper bør
inddrages f.eks. naturskov, urørt skov, typer af løvskov mv. De ferske vande og kystnære havområder
er i princippet allerede omfattet af et tilsvarende system: recipientkvalitetsplaner. De eksisterende reci-
pientkvalitetsplaner bør dog nok suppleres med en række biodiversitetsparametre for at opfylde krave-
ne i en egentlig naturkvalitetsplanlægning.

Naturkvalitetsplanlægning vil være et velegnet redskab til at prioritere den konkrete naturforvalt-
ningsindsats som naturpleje, fredningsindsats, naturgenopretning, offentlige opkøb, indgåelse af mvj-
aftaler, naturovervågning, samt fungere som en støtte i administrationen af naturbeskyttelseslovgivnin-
gen m.fl. Herved kan opnås, at en væsentlig del af naturforvaltningsindsatsen vil kunne målrettes mod
de mest værdifulde naturområder.

For at kunne gennemføre en landsdækkende naturkvalitetsplanlægning er der behov for at udvikle ge-
nerelle målsætninger for naturtilstanden i de forskellige typer naturområder, som planlægningen skal
omfatte. Dette bør ske på basis af de erfaringer, som især en række amter allerede har indhentet, samt
de værdisætningssystemer, der er blevet arbejdet med i forbindelse med den hidtidige naturovervåg-
ning, samt de foreløbige resultater fra arbejdet med implementering af habitatdirektivet. Endvidere er
der behov for at videreudvikle et fælles værdisætningssystem, således at resultater fra naturkvalite-
tesplanlægningen bliver sammenlignelige amterne imellem og således at de kan samles i nationale
oversigter. Dette er helt parallelt til systemet med kvalitetsmålsætninger for de ferske vande.

I de ovenfor gennemgåede systemer sker der en forskellig vægtning af en række faktorer, der har be-
tydning for den enkelte naturlokalitets værdi målt med en økologisk og naturforvaltningsmæssig måle-
stok. De elementer, der i varierende grad og omfang bør indgå i naturkvalitetsplanlægningens mål- og
værdisætningssystem er bl.a:
•  Lokalitetens størrelse.
•  Lokaliteten vurderet efter international, national eller regional betydning.
•  Har lokaliteten et karakteristisk dyre- og planteliv, struktur mv. for naturtypen .
•  artsindhold generelt, herunder indhold af rødlistede arter, indhold af biotopskarakteristiske arter

mv. Vegetationen vil oftest være en væsentlig parameter til vurdering af lokaliteterne.
•  lokalitetens historie og/eller kontinuitet m.h.t. drift, uforstyrret mv.
•  lokalitetens fremtidige potentiale m.h.t. forvaltnings- og plejeindsats mv. Hvordan lokaliteten ind-

går i en landskabsøkolgisk sammenhæng er også væsentligt, når dens potentiale skal vurderes.
•  den landskabsøkologiske sammenhæng som naturlokaliteten indgår i, f.eks. spredningskorridorer,

en vigtig lokal eller regional biotop. Herunder hører også muligheden af at udpege mulige poten-
tielle naturområder, som Århus amt har gjort, samt at lave kortlægning af barrierer og prioritering
af indsatsen for at fjerne disse.

•  Påvirkninger f.eks. gødskning, sprøjtning, ophørt græsning mv.

De generelle målsætninger, der udarbejdes for naturlokaliteterne i forbindelse med naturkvalitets-
planlægningen bør også kunne fungere som målsætninger i et terrestrisk naturovervågningsprogram.
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Kravene til den skala som benyttes til at værdisætte naturlokaliteterne efter bør på den ene side være
nemt håndterlig og på den anden side kunne udtrykke en hvis grad af præcis information om naturlo-
kaliteternes tilstand og fordeling og endelig skal den være detaljeret nok til at kunne opfange ændrin-
ger i lokaliternes fordeling som følge af f.eks. målrettet naturpleje, udlæg af bufferzoner eller større
ændringer af påvirkningsfaktorer.

(�� 0����������

•  Som led i den næste statslige udmelding til regionplanlægningen i år 2005 bør amterne opfordres
til at igangsætte en naturkvalitetsplanlægning af i princippet alle naturområder. Naturområder ud-
peget efter Natura 2000- direktiverne målsættes efter et særligt udarbejdet mere detaljeret system.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse fra amterne og DMU til
udarbejdelse af et fælles enkelt målsætnings- og værdisætningssystem for naturlokaliteter.

•  Målsætnings- og værdisætningssystemet skal endvidere kunne anvendes som målsætninger i na-
turovervågningen af de generelt beskyttede naturtyper.

•  Potentielle naturområder bør indgå i naturkvalitetsplanlægningen.
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Naturovervågning bør som anden overvågning være en del af en strategisk natur- og miljøplanlægning.
Formålet er løbende at følge om udviklingen går den ønskede vej, om nationale og internationale mål-
sætninger bliver opfyldt samt at være det faglige grundlag for at identificere behovet for nye tiltag.
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En meningsfuld naturovervågning forudsætter at der er opstillet naturpolitiske mål. Man kan ikke hen-
sigtsmæssigt overvåge om udviklingen går den ønskede vej, hvis disse ønsker ikke er defineret i poli-
tisk/administrative mål. Målene må nødvendigvis opstilles med udgangspunkt i den eksisterende vi-
den.

Man kan kort udtrykke det: ”Ingen overvågning uden mål – ingen mål uden overvågning”. Det bety-
der, at der for hvert niveau i naturovervågningen bør være defineret naturpolitiske mål. I samspillet
mellem overvågningen og den strategiske natur- og miljøplanlægning er det vigtigt, at der defineres
klare og operationelle målsætninger. Ellers er det ikke muligt at få dette samspil til at fungere. På na-
turområdet er det således en vigtig udfordring at udvikle sådanne operationelle målsætninger. Det kan
f.eks. være areal-målsætninger  for udbredelsen af bestemte naturtyper. Det er imidlertid også vigtigt at
udvikle kvalitetsmålsætninger for de enkelte naturtyper. For en række naturtyper foreligger der i dag
ikke sådanne operationelle kvalitetsmål og de må derfor udvikles.
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Overvågningsbehov omfatter regionale, nationale og internationale behov.

De regionale behov omfatter terrestriske naturtyper incl. skove og akvatiske naturtyper. Amternes be-
hov afspejler amternes ansvar for planlægning og myndighedsudøvelse.

De nationale behov omfatter overvågning i forbindelse med nationale love, handlingsplaner, strategier
og målsætninger. Herudover kan der være andre politisk/administrative og forskningsmæssige behov.

De internationale behov udgøres af forpligtigelser i henhold til EU-direktiver (f.eks. Habitatdirektivet),
internationale konventioner og internationale aftaler.

Det er vigtigt at naturovervågningen optimeres, således at den i videst muligt omfang kan danne be-
slutningsgrundlag for såvel den regionale som den nationale og internationale naturforvaltning.
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Sammenhængen med den strategiske miljøplanlægning betyder at overvågningen bør tilrettelægges i
det såkaldte DPSIR-koncept (bilag 1). Bogstaverne står for 4riving forces - drivende kræfter i sam-
fundet, �ressures - påvirkninger, �tate - status over miljøets tilstand, 'mpacts - effekter på natur, miljø,
menneske og samfund, *esponses - politisk reaktion.

Kernen i en naturovervågning udgøres af PSI-elementerne (påvirkning – status - effekter).   Det er så-
ledes vigtigt at  overvågningen udover naturens tilstand og udviklingen i denne også omfatter væsent-
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lige påvirkninger. Eksempelvis er atmosfærisk tilførsel af kvælstof en væsentlig påvirkning af mange
terrestriske naturtyper og sårbare søer, ligesom habitatfragmentering er af betydning for flere naturty-
per og arter.

Udover denne naturvidenskabelige kerne i naturovervågningen er det imidlertid også vigtigt, at der
foregår en systematisk indsamling af viden om de samfundsmæssige rammer for naturens tilstand, alt-
så at også elementerne D og R tematiseres. Påvirkningen af naturen er således et resultat dels af gene-
relle udviklingstendenser i samfundet (D), dels af den målrettede naturpolitiske indsats (R). Netop for-
di overvågningen må ses som en del af en strategisk planlægning på natur- og miljøområdet, er det
vigtigt at der også indsamles viden om disse forhold. Udviklingstendenser i samfundet  kan f.eks. være
ændrede vilkår for landbrugsproduktionen. Reaktioner i form af  den naturpolitiske indsats  kan f.eks.
være karakter og omfang af sager vedrørende NBL’s §3 beskyttelse,  Habitatdirektivets naturtypebe-
skyttelse, de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller skovrejsningsprogrammet.

Sammenhængen mellem den naturfaglige og samfundsfaglige del af overvågningen  er ikke for nær-
værende afklaret.  DMU er hovedansvarlig for den naturfaglige overvågning indenfor MEM. Placerin-
gen af  den mere samfundsorienterede del af overvågningen må afklares i den videre diskussion. I det
følgende vil der blive fokuseret på den naturfaglige del af overvågningen.

	
�������������������������
Arter og naturtyper indgår i en række komplicerede samspil. Ligeledes påvirkes de i forskellig grad af
forskellige menneskeskabte påvirkninger, som også påvirker deres indbyrdes samspil. For at naturpo-
litik og overvågning skal være vedkommende for offentligheden og beslutningstagerne og for at over-
vågningen skal være økonomisk overkommelig, er der behov for fagligt forsvarlig enkelthed.

Den nationale vandmiljøovervågning har fundet sted i mere end ti år. Da det nuværende program i for-
vejen indeholder naturelementer vil det være hensigtsmæssigt at integrere den akvatiske naturovervåg-
ning med den  akvatiske miljøovervågning. For den terrestriske natur findes der aktiviteter i amterne
og i MEM. Derudover udfører såvel grønne organisationer som en række universitetsinstitutter og na-
turhistoriske museer visse afgrænsede overvågningsaktiviteter. Der findes imidlertid ikke et integreret,
nationalt dækkende program. Et sådant bør derfor etableres.

Et overvågningsprogram må tage udgangspunkt i den nuværende viden om årsagssammenhænge og
påvirkninger. Det er derfor vigtigt at denne viden løbende udbygges gennem forskning samt at pro-
grammet tilrettelægges så fleksibelt, at der er plads til den ny viden etableres og  inddrages.

Overvågning har principielt en langsigtet karakter, og lange tidsserier er ofte nødvendige for statistisk
at kunne påvise ”snigende” ændringer, ligesom de kan være reference for vurdering af mere kortsigte-
de indgreb. Ved tilrettelæggelsen af den fremtidige natur- og miljøovervågning er det derfor nødven-
digt at sikre lange tidsserier af tilstand og påvirkninger på alle vigtige områder.

Naturovervågning skal omfatte
a) væsentlige naturtyper og påvirkningen af disse
b) prioriterede arter og biodiversitet og påvirkning heraf.
c) tværgående problemstillinger

Overvågningen bør i videst mulig omfang tilrettelægges, så det er muligt at adskille naturlige variatio-
ner fra menneskeskabte påvirkninger, herunder effekten af handlingsplaner og anden forvaltning.
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Hovedvægten bør lægges på naturtyper og inkludere såvel naturtypernes areal og geografiske fordeling
som deres kvalitet som levested for dyr og planter.
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I bilag 2 er identificeret en række naturtyper. En arealmæssig opgørelse af naturtypernes udbredelse og
geografiske placering bør baseres på en kortlægning af arealerne udfra f.eks. satellitbilleder, flyscan-
ninger, orthofotos kombineret med egentlige feltobservationer. Miljø- og Energiministeriets nyligt ud-
viklede ArealInformationsSystem (AIS) vil være et godt redskab til opsamling af de geografiske data.
En hensigtsmæssig frekvens for opdatering kunne være hvert 4.-8. år, jvf. forpligtigelsen i Habitatdi-
rektivet.

Overvågningen af naturtypernes kvalitet omfatter primært vegetationen, relevante dele af faunaen og
de abiotiske forhold. Hertil kommer overvågning af andre relevante påvirkninger.

Alt kan ikke overvåges. Den geografiske overvågning af arealanvendelse og naturtyper (AIS) bør
imidlertid være landsdækkende. For hver prioriteret naturtype er det derfor nødvendigt at overvåge et
repræsentativt udvalg evt. suppleret med højt prioriterede lokaliteter. Hvis alle områder med en given
naturtype skal overvåges kan overvågningens frekvens og indhold differentieres og optimeres.

Til mange formål vil det være hensigtsmæssigt med en strategi som omfatter få lokaliteter med inten-
siv overvågning suppleret med mange lokaliteter med ekstensiv overvågning. Den intensive overvåg-
ning kan bl.a. have til formål at belyse år til år variationer og dermed give en bedre tolkning af den
ekstensive overvågning. Den intensive overvågning vil derudover mere detaljeret belyse årsagerne til
en given udvikling og hurtigere kunne påvise en given ændring, ligesom den kan være relevant på højt
prioriterede lokaliteter eller på lokaliteter, hvor tilstanden afviger stærkt fra målsætningen.
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Overvågningen af arter bør primært fokusere på særlige ansvarsarter og på arter med internationale
forpligtigelser til overvågning (f.eks. Habitatdirektivet og rødlistearter). I det omfang der kan identifi-
ceres arter/artsgrupper der er indikatorer for landskabsøkologiske forandringer, skal disse også overvå-
ges ligesom invasive arter skal det, hvis de skønnes at være af væsentlig betydning for den øvrige natur
og miljø.

Statistiske overvejelser om usikkerhed på bestandsopgørelser viser, at overvågningen af bestandsstør-
relser bør begrænses til højt prioriterede arter, hvorimod overvågningen af udbredelse kan være rele-
vant for flere arter i relation til biodiversitet.
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Såvel arter som naturtyper påvirkes af en række tværgående miljøfaktorer. Eksempler herpå er mil-
jøfremmede stoffer og ikke mindst klimaforandringer. Det bør være et element i en integreret natur- og
miljøovervågning at registrere og følge udviklingen også på sådanne områder.
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Arbejdsdelingen i MEM i forbindelse med ny natur- og miljøovervågning er vist i Fig.1og Fig. 2:

•  De administrative styrelser opgør behovet, idet dog internationale forpligtigelser til specifik data-
indsamling opgøres af den relevante sektorforskningsinstitution.

•  På basis heraf og med input fra MEM’s sektorforskningsinstitutioner og fagdatacentre koordinerer
DMU udarbejdelsen af et forslag til overordnet prioritering af natur- og miljøovervågningen i
MEM’s koncernledelse.

•  MEM’s Koncernledelse foretager den overordnede prioritering.
•  DMU har derefter ansvaret for at koordinere udarbejdelsen af konkrete overvågningsaktiviteter

som implementering af MEM’s prioritering. Det faglige ansvar ligger i den relevante sektorforsk-
ningsinstitution eller fagdatacenter.

•  Hvor overvågningen udføres i et samarbejde mellem amterne og MEM, har DMU ansvaret for at
forhandle aftaler på plads og sikre den tværgående koordinering.

 ��
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Anvendelse af naturovervågningsresultater i regional, national og international politisk og administra-
tiv sammenhæng bør tilstræbe en optimal udnyttelse af ressourcer og viden. Det er derfor hensigts-
mæssigt at amterne i videst muligt omfang har ansvaret for driften af naturovervågningen.

Samarbejdet mellem amterne og MEM om overvågning har hidtil i det væsentlige omfattet vandmiljø-
overvågning og er organiseret i et Aftaleudvalg og en række styringsgrupper. Det er besluttet, at det
fremtidige samarbejde mellem amterne og MEM om natur- og miljøovervågning organiseres i ét Af-
taleudvalg og at de nuværende styringsgrupper suppleres med en Styringsgruppe for Terrestrisk Natur.
Denne organisering forventes på plads medio 2001.

I relation til vandmiljøovervågningen har MEM en række fagdatacentre i Danmarks Miljøundersøgel-
ser, GEUS og Miljøstyrelsen som hver inden for sit ansvarsområde har
•  det faglige ansvar for udarbejdelse af overvågningsprogram, herunder integration af ny viden i

overvågningen
•  ansvar for udarbejdelse af tekniske anvisninger om procedurer og metoder til indsamling og bear-

bejdning af data
•  ansvar for nationale databaser
•  ansvar for den nationale rapportering.

I lyset af den forventede opprioritering af naturovervågning vil DMU i 2001  etablere et Fagdatacenter
for Biodiversitet og Terrestrisk Natur. Akvatisk naturovervågning vil blive placeret i henholdsvis Fag-
datacenter for Ferskvand og Fagdatacenter for Marine Områder.

MEM’s forskningsinstitutioner og Amternes natur- og miljøafdelinger er centrale institutioner i im-
plementeringen af et overvågningsprogram. MEM’s administrative styrelser og amternes forvaltninger
er desuden centrale brugere af en naturovervågning. Men der findes også mange andre aktører både fra
professionelle erhverv og amatørorganisationer, der dels kan bidrage med faglige input til overvågnin-
gen dels har interesser som brugere. Ligeledes indsamler disse aktører på frivillig basis data, som kan
være nyttige for de institutionelle brugere. Frembringelse af sådanne data bør derfor støttes, hvor det
skønnes hensigtsmæssigt og de indsamlede data gøres offentligt tilgængelige i en national database på
DMU.
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Nationale love og regu-
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Nationale administrative
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Internationale direktiver,
konventioner m.v.

National behovsopgørelse,
herunder forventede nye for-

pligtelser.

Udarbejdelse af overordnede
prioriteringsoplæg

•  Eksisterende over-
vågning

•  Ny national og inter-
national viden

•  Eksisterende og nye
overvågningsstrate-
gier og metoder in-
den for den samlede
overvågning

•  Økonomien (statslig
og amtslig) ved for-
skellige overvåg-
ningsstrategier og
metoder

Drøftelse i udvalg på vicedi-
rektør niveau

Koncernledelsen til
Beslutning

Fig. 1. Principdiagram for den overordnede prioritering af Miljø- og Energiministeriets overvågnings-
forpligtelser
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Nationale love og regu-
leringer

Nationale administrative
og politiske behov

Internationale direk-
tiver, konventioner

m.v.

1. Nationalt behov

2. Prioritering inden for området

3. Fastlæggelse af overvågningsstrategi

4. Udarbejdelse af overvågningsprogram

Overordnet , tværgåen-
de

Fagspecifik

5. Drift af overvågningsprogram

Tværgående styring,
drift  og koordinering

Faglig drift

6. Rapportering
Tværgående sammen-

stilling
Fagspecifik

International/National International/National

7. Anvendelse af resultaterne
Fig 2. Principdiagram for etablering af en given overvågningsaktivitet: fra behov til anvendelse
For at inddrage disse aktører i en løbende dialog om overvågningens indhold og resultater bør der etableres en
følgegruppe i form af et fagligt rådgivende udvalg, hvor disse aktører kan komme med bidrag. Det kunne f.eks.
være repræsentanter for universiteter, den rådgivende sektor, grønne organisationer mm. Derudover bør der f.eks.
på opfordring fra følgegruppen afholdes åbne seminarer og workshops om relevante temaer.
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I aftalen mellem amterne og MEM om vandmiljøovervågningen står, at et nyt program skal imple-
menteres 1. januar 2004. I henhold til denne aftale skal der etableres en revisionsgruppe i september
2001, hvilket implicerer en overordnet prioritering i koncernledelsen maj-juni 2001. Pga. Wilhjelm-
udvalgets arbejde og en række uafklarede spørgsmål vedr. Vandrammedirektivet er det aftalt at kon-
cernledelsen først foretager den overordnede prioritering primo 2002.

Udover aftalen om vandmiljøovervågningen udløber også Skjern Å-overvågningen og VMP II-
vådområdeovervågningen i 2003. I begge antages ikke mindst naturovervågningen at skulle indgå i
den fremtidige natur- og miljøovervågning. Samarbejdet mellem amterne, DMU og SNS vedr. Habi-
tatdirektivet foregår pt. trilateralt og vil blive videreført indtil det kan indgå i et nationalt natur- og
miljøovervågningsprogram.

Tids- og handlingsplan for revisionen af natur- og miljøovervågningen forventes i lyset af ovenstående
at foreligge inden sommeren 2001.
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Selvom overvågning og forskning ikke er det samme er der en betydelig synergi mellem overvågning
og forskning. Overvågningen har gavn af forskningens resultater vedr. metoder til dataindsamling og
dataanalyse ligesom forskningens resultater vedr. årsagssammenhænge er afgørende for designet af et
overvågningsprogram. Ligeledes har forskningen stor nytte af overvågningsdata. Hypoteser og resul-
tater fra konkrete undersøgelser kan testes for deres generelle anvendelighed i en større tidslig og geo-
grafisk skala. Forsknings- og overvågningsresultater vil skulle anvise det faglige udgangspunkt for nye
naturpolitiske målsætninger.

Selv om der både i amterne og DMU foregår naturovervågning, så er det en disciplin der er under op-
bygning. På flere områder mangler der metoder og afprøvede operationelle redskaber til opstilling af
målsætninger og vurdering af målsætningsopfyldelse.

Introduktion af nye emner/temaer i vandmiljøovervågningen viser endvidere at der går flere år førend
samarbejdet om datakvalitet, rapportering m.v. mellem flere parter forløber uproblematisk. Omvendt
hvis det første skridt ikke tages, så tages det andet skridt heller ikke og det er vigtigt at videreføre og
udbygge det igangværende samarbejde mellem amterne og MEM om overvågning i forbindelse med
Habitatdirektivet.

Ovenstående indikerer, at et program for overvågning af naturtyper bør
•  senest starte i 2004 med udvalgte relevante naturtyper
•  udvides over en årrække til at dække alle relevante naturtyper.

Den relevante FoU indsats i relation til gennemskuelige metoder til fastlæggelse af målsætning og re-
producerbare metoder til vurdering af målsætningsopfyldelse bør
•  opprioriteres så hurtigt som muligt
•  nedtrappes over en årrække i takt med at overvågningen af flere og flere naturtyper implementeres.

Der ud over er der behov for en løbende FoU indsats vedr. udvikling af metoder til overvågning og
databehandling, klarlæggelse af årsagssammenhænge for forskellige naturtyper samt andre relevante
problemstillinger for en hensigtsmæssig forvaltning af den danske natur.
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1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1130 Flodmundinger
1140 Mudder- og sandflader, der er blottet ved ebbe
1150 * Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1170 Rev
1180 Boblerev

'�5�	�
�6	��

8330 Havgrotter, der står helt eller delvis under vand

#���0���
%�����0���
��������1���0���

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde
1220 Flerårig vegetation på stenede strande
1230 Klinter eller klipper ved kysten
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der kolo-
niserer mudder og sand

�/��	�
�����

1320 Vadegræssamfund

$��������

$���������
�

$������� 1330  Strandenge
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser
2120 Hvid klit og vandremiler
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grøns-
værklit )
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2160 Kystklitter med havtorn
2170 Kystklitter med gråris
2190 Fugtige klitlavninger

����	�
���1���

2250 * Kystklitter med Enebær
2310 Indlandsklitter med lyng og visse
2320 Indlandsklitter med lyng og revling
2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)

'���

5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

#���1���

6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt
sand
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund
* (vigtige orkidelokaliteter)

"5�����5

6230 * Artsrig overdrev eller græshede på mere eller mindre sur bund
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6410 Tidvis våd eng på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skov-
bryn�����	�


	��� 7110 * Aktive højmoser
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7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand
eller blottet tørv
7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
7220 * Kilder eller væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær

������ 8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter
3110  Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (Lobeliesøer)
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske plan-
ter ved bredden
3140  Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaks

$�

3160  Brunvandede søer og vandhuller
3260  Vandløb med vandplanter+�����0
3270  Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
9110 Bøgeskov på morbund uden kristtorn
9120 Bøgeskov på morbund med kristtorn
9130 Bøgeskov på muldbund
9150 Bøgeskov på kalkbund
9160 Egeskov på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund
9170 Vinteregeskov i østlige (subkontinentale) egne
9180  * Blandskov med ær, ask, elm eller lind på skråninger
9190 Stilkege-skov og krat på mager sur bund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser

$�	5

91E0 * Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld

��50������	5���
6�5��0���
��	5��	
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�Kilde: Buchwald, 2000. Ajourført nøgle til identifikation af habitatdirektivets danske naturtyper – j.
nr. 1996-0019/ØKL-0004.
�En stjerne (*) efter talkoden angiver at naturtype er særligt prioriteret.
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$
�)0�		��� jord- og stendiger, mergelgrave>100 m2 Læhegn, skel
vildtplantninger
solitærtræer,
døde træer
grusgrave
bræmmer
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konventionelt dyrkede marker
økologisk dyrkede marker
vedvarende kulturgræsmarker
brakmarker
gartnerier
frugtplantager
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	��)��	57���������
5�6�)�	��0�������� Vejkanter

baneskrænter
$	

��1��)
	
�����
0�0/������������� Haver, parker
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I OECD’s vurdering fra 1999 af miljøindsatsen i Danmark anbefales det bl.a. at ”udarbejde alsidige
landsdækkende arealstatistikker for alle de beskyttede områder og at forbedre samordningen af viden
om biodiversitet og naturovervågning som en del af et samlet landsdækkende overvågningsprogram”.

De mangler, som ligger bag anbefalingen fra OECD, betyder, at vores viden om naturens tilstand og
udvikling langt fra er tilfredsstillende, og at Danmark som følge heraf ikke i tilstrækkelig grad lever op
til internationale overvågningsforpligtelser. De internationale forpligtelser fremgår bl.a. af Biodiversi-
tets-konventionens art. 7 og omfatter økosystemer og levesteder, arter og samfund samt genomer og
gener, jf. konventionens bilag I. Behovet understreges af EF-habitatdirektivets ligeledes eksplicitte
overvågningskrav.

Et hovedproblem for naturovervågningen i Danmark har været og er, at ressourcer og prioriteringer ik-
ke har været tilstrækkelige til, at der har kunnet skabes et samlet, systematisk og dækkende billede af
tilstanden og udviklingstendenserne i den danske natur.

Dette notat er en sammenfatning og konkretisering af notater fra DMU, Naturrådet og Skov- og Natur-
styrelsen om naturovervågning og naturkvalitet, og som tidligere har været fremlagt i Naturgruppen.

?�
�����������
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Miljø- og Energiministeriet besluttede den 25. maj 2000, at der i forbindelse med revisionen af
NOVA 2003, det vil sige med virkning fra 2004, skulle etableres et integreret miljø- og naturo-
vervågningsprogram. Beslutningen er siden forhandlet i Aftaleudvalget for NOVA-programmet,
og der er enighed mellem ministeriet og amterne om dette mål.

Programmet skal opfylde internationale, nationale og regionale overvågningsforpligtelser og –
behov. Dette vil ske gennem integration af naturparametre i den eksisterende vandovervågning,
integration af eksisterende naturoverovervågning i programmet og tilførsel af nye overvåg-
ningsanvisninger for den terrestriske natur.

Den eksisterende naturovervågning vil blive overført til/indarbejdet i dette integrerede program.
Den igangværende naturovervågning består af en række konkrete delprogrammer målrettet i
forhold til konkrete indsatsområder og af Skov- og Naturstyrelsens minimumsprogram for na-
turovervågning fra 1992. Minimumsprogrammet er for tiden det eneste samlede naturovervåg-
ningsprogram, hvor der er lavet en langsigtet planlægning og afvejning af de forskellige behov
for viden om naturens tilstand (kort gennemgang af programmet og oversigt over konkret udført
overvågning i bilag 4).

Den eksisterende naturovervågning dækker følgende områder:
•  Minimumsprogrammet, inkl. NOVA-havdelen (3,3 mio kr/år)
•  Overvågning af VMPII-områder (4.5 mio kr/år – det eksisterende program udløber i 2003)
•  Overvågningen af Skjern Å – i første omgang med fokus på effekter i anlægsfasen (1.56

mio kr/år  – udløber 2003)
•  Overvågning af marsvin – SNS projekt (500.000 kr/år – udløber 2002)
•  International overvågning, Habitatområder, jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder (EF-

fuglebeskyttelsesområder) og Vadehavet (3 mio kr/år)
•  Bæverovervågning (250.000 kr/år – udløber 2003)
•  Feltstationer for overvågning af især fugle (ca 2 mio kr/år)
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•  Økonomi – kun ca. en tredjedel af beløbet til at gennemføre programmet er blevet bevilget. Det

har betydet, at det i vid udstrækning har været prioriteret at fortsætte igangværende overvågning
for at fastholde nogle tidsserier. Derudover har der i mindre omfang været ressourcer til opfølg-
ning af naturbeskyttelsesloven fra 1992, samt været anvendt midler på ad hoc overvågning, som
f.eks. ajourføring af database for dagsommerfugle og international database over gåsebestande,
hvorved overvågningen er blevet noget fragmentarisk.

•  Programmet sigtede primært på en overvågning af tilstanden, og har naturligt ikke kunnet tage
højde for de ønsker om fokus på målsætninger og effekter, som i dag er en del af ønsket til et
overvågningsprogram.

Foruden Minimumsprogrammet er der over årene blevet iværksat overvågning på delområder, der ty-
pisk må betragtes som en slags ambulancetjeneste for at kunne følge enten konkrete indsatsområder
(VMPII, Skjern Å, bæverovervågning) eller har været en følge af internationale forpligtelser (f.eks. i
relation til især EF-habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne).

Et tidssvarende overvågningsprogram, som beskrives nærmere i de følgende afsnit,  må være mere
strategisk funderet og bygge på en sammenhængende og langsigtet overvågning, så man sikrer sig ikke
bare konkrete data, men også opbygningen af data, der kan sige noget om udviklingstendenser (positi-
ve som negative) over lange tidsrum.
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Overvågning og naturkvalitetsplanlægning skal være et led i den eksisterende strategiske miljøplan-
lægning, hvor natur- og miljøpolitikken udvikles i en rullende proces med følgende led:
•  Politisk fastlæggelse af mål og midler.
•  Implementering gennem naturkvalitetsplanlægning.
•  Løbende overvågning og opbygning af viden om hvordan naturkvaliteten faktisk udvikler sig (da-

ta, statistik, indikatorer og årsager).
•  Tilbagevendende vurdering og justering af mål og midler.

Den strategiske miljøplanlægning, som den for tiden gennemføres af Miljø- og Energimini-steriet, om-
fatter en tilbagevendende rapportering om miljøets tilstand og - med to års forskydning – en samlet
præsentation af den natur- og miljøpolitiske indsats. Endvidere udsendes en årlig miljøindikatorrap-
port, der i kort form orienterer om udviklingen i udvalgte parametre for natur og miljø.

Den miljøstrategiske planlægning bygger på DPSIR-modellen, som er almindeligt anerkendt bl.a. af
OECD-landene, til beskrivelse og analyse af udviklingen på miljøområdet. Modellen rummer følgende
elementer:
•  Driving forces – Drivende kræfter (samfundsaktiviteter).
•  Pressures – menneskeskabte påvirkninger.
•  State – miljøtilstanden.
•  Impacts – effekter.
•  Responses – reaktion/tiltag.

Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at opfyldelsen af EF-Habitatdirektivets og EF-
Vandrammedirektivets forpligtelser vil komme til at udgøre en hovedhjørnesten i den fremtidige
naturforvaltning. Derfor arbejder styrelsen på en model for naturkvalitets-planlægning, der både
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kan tilgodese EF-direktivernes forpligtelser og et generelt behov for naturkvalitetsplanlægning. En
planlægning der kan danne grundlag for en systematisk forvaltning af naturområder og arter, og
hvor indsatsen kan følges konkret gennem et naturovervågningsprogram.

Styrelsen forestiller sig, at naturkvalitetsplanlægningen skal bygge på et antal kvalitetsklasser (3-5),
der defineres gennem udvælgelse af et antal nøgleegenskaber for naturtypen eller arter (herunder
arternes levesteder). Egenskaberne skal kunne målsættes og verificeres, og de skal danne grundla-
get for design af et overvågningsprogram for hver naturtype og art med angivelse af metode for
måling af de enkelte karakteristika, prøvestørrelser nationalt og på lokaliteten, periodicitet og data-
behandling.

Fordelen ved et naturovervågningsprogram, der bygger på et strategisk koncept for den samlede natur-
forvaltning er, at programmet derved kan give præcis, pålidelig, reproducerbar og omkostningseffektiv
information, der kan anvendes til at:
•  vurdere graden af opfyldelse af mål fastsat for naturens tilstand på nationalt, regionalt og lokali-

tets/område niveau ud fra nationale og internationale/EF-forpligtelser,
•  belyse udviklingen i naturens tilstand i øvrigt,
•  belyse årsagerne til denne udvikling,
•  evaluere naturforvaltningsindsatsens omfang og effekten af de valgte midler.

�����������
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I udviklingen af et samlet overvågningsprogram er Skov- og Naturstyrelsen opmærksom på, at der er
behov for en overvågning af de enkelte sektorer, deres udvikling, tilstand og påvirkninger, herunder
naturens tilstand i den pågældende sektor. I dette oplæg er alene beskrevet de parametre, der vedrører
naturovervågningen, selvom målet naturligvis er en integration af overvågningen, således at indhente-
de data på forskellige emner kan sammenstilles og analyseres.

Det forudsættes, at der for alle overvågningsemner overvåges parametre, der tilsammen k I det følgen-
de gives et bud på væsentlige områder, hvor der er behov for at tilrettelægge naturovervågningen i et
miljøstrategisk perspektiv. Disse omfatter naturtyper, som er omfattet af følgende beskyttelsesbestem-
melser:
•  Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet),
•  naturbeskyttelsesloven (§3 naturtyper, diger, klitter, arter og gener),
•  skovloven (beskyttede naturtyper i skovene, naturskov mv. samt skovarealet i øvrigt),
•  Vandrammedirektivet (sammenhængende vandsystemer, kystnære marine områder).

Det forudsættes, at der for alle overvågningsemner overvåges  parametre, der tilsammen kan belyse
såvel påvirkninger, tilstand som effekter. En række parametre, som belyser påvirkningerne, indgår al-
lerede i dag i overvågningen, og skal i fremtiden målrettes til brug i naturovervågningen. Udbygningen
af naturovervågningen omfatter i særlig grad parametre, som belyser tilstand og effekter.

Når data fra overvågningen af disse parametre skal fortolkes og anvendes i beslutnings- processen, må
der suppleres med parametre, som belyser drivkræfterne for den udvikling, der påvirker naturtyperne,
og parametre, der belyser den indsats, som gøres for at opnå de ønskede naturpolitiske mål.

Miljø- og Energiministeriet har samlet ansvaret for natur- og miljøovervågningen i DMU, og det for-
ventes, at den praktiske udførsel af overvågningen i al væsentlighed foregår i amterne, således som det
har været tilfældet med den hidtidige vandovervågning.

&	�������	5��5�������	��	��������	�������0�����
Miljø- og Energiministeriets forskningsinstitutioner og amterne er centrale institutioner i implemente-
ringen af et overvågningsprogram. Miljø- og Energiministeriets administrative styrelser og amternes
forvaltninger er desuden centrale brugere af en naturovervågning. Men der findes mange andre aktører
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både fra professionelle erhverv og naturorganisationer, der dels kan bidrage med faglige input til over-
vågningen og dels har interesser som brugere. Mange af disse frivillige aktører indsamler data, som
kan være nyttige for de institutionelle brugere, hvorfor denne dataindsamling bør gøres tilgængelige i
en national database, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Foruden data, der kan indgå i et egentligt overvågningsprogram, vil Skov- og Naturstyrelsen med hen-
blik på at få et større folkeligt engagement i naturforvaltningen overveje i tæt samarbejde med amterne
at lave kampagner, hvor befolkningen opfordres til at melde observationer af enkelte let genkendelige
arter f.eks. engblomme, vibe, invasive arter som den iberiske skovsnegl og bjørneklo eller af årstidsva-
riationer i den lokale natur.

Det bør ligeledes overvejes at inddrage lodsejere i registrering af ændringer i naturtilstanden i forbin-
delse med konkrete naturforvaltningsprojekter, MVJ-tilskud og lignende.

�����������
Arealstatistikken skal vise udviklingen i arealanvendelsen (ArealInformationsSystemet, AIS kan være
et udgangspunkt herfor) og kan sammen med statistisk fra de forskellige sektorer være udgangspunkt
for at vurdere udviklingen i naturarealet og om f.eks. visse naturtyper/levesteder er særligt truede af
arealtilbagegang og fragmentering, eller om der sker en fremgang. Arealstatistikken skal suppleres af
initiativer, der skal opfange nye tendenser i arealanvendelsen, herunder f.eks. ændringer i mængden af
småbiotoper og forekomsten af nye typer småbiotoper mv..

"5��5�����������������	���������0���/�����	
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Der opstilles et overvågningsprogram, som løbende kan påvise, hvilken bevaringsstatus, det enkelte
område har i relation til den konkrete målsætning for de aktuelle arter eller naturtyper (terrestrisk som
akvatisk). Overvågningen skal have et niveau, så det både på områdeplan og nationalt plan vil være
muligt at vurdere bevaringsstatus for de arter og naturtyper, direktivet omfatter. Overvågningen skal
således meget præcist være knyttet til de konkrete målsætninger.

Overvågningen skal indeholde parametre, så resultaterne kan sammenfattes i en landsdækkende vurde-
ring af målsætningsopfyldelse og national bevaringsstatus for arterne og naturtyperne og kunne danne
grundlag for den 6-årige afrapportering til EU-Kommissionen.
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Den strategiske målsætning må være, at alle områder har en god naturtilstand. Det nationale overvåg-
ningsprogram skal vise graden af målopfyldelse.

Hvad angår naturtyper beskyttet af naturbeskyttelsesloven er den nuværende målsætning minimum at
fastholde det eksisterende areal af disse naturtyper. For en række af de beskyttede naturtyper vil en
fortsat forvaltning af deres artsindhold kombineret med det lille tilbageværende samlede areal og for-
delingen på mange små lokaliteter (fragmentering) medføre, at det vil være nødvendigt at arbejde med
målsætninger om udvidelse af det samlede areal. En række nye tiltag på naturforvaltningsområdet vil
formodentlig yderligere påpege betydningen af at udvide det eksisterende naturareal, f.eks. ved at ud-
vide områder med eksisterende høj naturkvalitet, ved at skabe eller forbedre naturmæssige kvaliteter
eller ved at skabe sammenhæng mellem naturområder mv.

Kvalitetsmæssigt er målsætningen at ”bevare eller forbedre naturtilstanden” gennem at bevare den va-
riation i naturtyper generelt og indenfor den enkelte naturtype som §3-beskyttelsen dækker. Som led i
en landsdækkende naturkvalitetsplanlægning vil de naturtyper, som ikke allerede indgår i målsæt-
ningssystemerne for vandløb, søer og kystnære havområder blive inddelt i et antal klasser efter et vær-
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disætningssystem. Overvågningsprogrammet skal relatere sig til disse klasser, og der skal overvåges et
repræsentativt antal områder af hver naturtype.
Naturkvalitetsplanlægningen vil endvidere kunne danne baggrund for udvikling af de overordnede
målsætninger gennem at fastsætte en række delmål om at en andel af lavere værdisatte naturområder
over en given årrække skal opnå en forbedret tilstand. Sådanne mål kan sættes såvel nationalt som re-
gionalt fordelt på naturtyper og for det enkelte område.

$�	5
Naturovervågningen i skove bør udover de af habitatdirektivet omfattede typer suppleres, så de dækker
nedenstående overordnede mål.

Beskyttelse af eksisterende værdifuld natur/ biodiversitet i skovene.�Kvantitativ udbredelse og kvalita-
tiv status og udvikling skal overvåges for hhv. naturskov, urørt skov, arealer med gamle driftsformer,
egekrat, skovbryn og andre nøglebiotoptyper. Der er en række arealmålsætninger for urørt skov, natur-
skov og skov med gamle driftsformer med henblik på, at det skal gavne biodiversiteten. Der skal ske
en registrering af eksisterende naturskov på baggrund af hvilken, der formodentlig vil kunne foretages
en klassifikation af naturskoven til brug for naturovervågningen.

Biodiversitetshensyn i skovdriften. Den dyrkede skov udgør og vil også i fremtiden udgøre størstede-
len af skovarealet. Naturindholdet i den dyrkede skov er derfor centralt at overvåge. En række oplys-
ninger om bl.a. træartsfordeling og arealer fås gennem skovstatistikken.

I dyrket løvskov samt nåleskov fås fordeling af arter og aldersklasser på areal fra skovstatistikken.
Naturovervågningsprogrammet bør omfatte forskellige typer af dyrket løvskov opdelt efter hovedtræ-
art, aldersklassefordeling, struktur i skoven og skovkontinuitet på arealet. M.h.t. nåleskov bør de for-
skellige typer efter hovedtræart overvåges. De biodiversitetsparametre, der kan indgå i overvågningen,
er f.eks. vilde træ-, busk- og urtearter, fugle, udvalgte insektgrupper, mosser og laver, struktur og
mængde af dødt ved mv. Det bør vurderes om hvorvidt det er hensigtsmæssigt og i hvilket omfang
denne type overvågning kan knyttes til de faste prøvefelter, der indgår i den landsdækkende skovstati-
stik eller evt. et tættere net af målepunkter udvalgt efter samme principper eller om det er mere hen-
sigtsmæssigt at knytte overvågningen af biodiversitet på skovarealer sammen med den øvrige naturo-
vervågning.

Forskellige driftsformer påvirker biodiversiteten forskelligt. Ved overgang til bæredygtig/naturnær
skovdrift for statsskovene og en del af de private skove er det vigtig at overvåge, om de forventede
forbedringer for skovenes biodiversitet opnås. Statsskovene vil overgå til bæredygtig skovdrift i 4
tempi fra 1-80 år afhængig af den eksisterende bevoksning, men der er ikke i øjeblikket opstillet mål
for overgangen til bæredygtig skovdrift i øvrigt.

I statsskovene gælder en række retningslinier for bl.a at sikre gamle træer og dødt ved samt i et vist
omfang at genskabe eller nyetablere søer, moser og sumpskov med ask, rødel og birk. I det private
skovbrug kan tilskud mv. trække i samme retning. Det bør indgå i overvågningen om det giver den
forventede positive effekt for en række artsgrupper.

Biodiversitetshensyn i nye skove. Overvågningen skal bl.a. sikre, at der sker en belysning af indvan-
dringen af skovarter og udviklingen af de nye skove og følge udlæg af arealer til natur og til fri succes-
sion.

!�	��5���������������0��9�������0���	�	�����	5��5������:
Den landskabsøkologiske overvågning er en beskrivelse af udviklingen i landskabet på grundlag af
udlagte prøveflader, der viser lokale forskydninger i arealanvendelsen og årsagerne hertil. En væsent-
lig del af de hidtidige arealopgørelser af naturtyper og den historiske udvikling baserer sig på land-
skabsøkologisk overvågning.
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Den landskabsøkologiske overvågning belyser på et mere detaljeret niveau end arealstatistikken sam-
spillet mellem forekomsten og kvaliteten af naturstrukturer, de økologiske processer især knyttet til
arters forekomst og spredning i landskabet og den øvrige arealudnyttelse (især landbrug) og udviklin-
gen heraf. Landskabsøkologisk naturovervågning viser samspillet mellem kulturelle og socioøkonomi-
ske faktorer og naturfaktorer. Det er en overvågning af rumlige strukturer i landskabet og udviklingen
heraf i samspillet med de samfundsmæssige drivkrafter, påvirkninger og tiltag (response), som ikke
opnås gennem areal- eller naturtypeovervågning.20.

Effekten af en række nye planlægnings- og forvaltningstiltag i landskabet bør også overvåges på land-
skabsniveau og med særligt henblik på forbedring af de landskabsøkologiske forhold, f.eks. etablering
af spredningskorridorer, placering af nye skove, naturkvalitetsplanlægning, udlægning af større sam-
menhængende naturområder mv.

&����5���
I et naturovervågningsprogram for de ferske naturtyper må de vandløbs- og sønære arealer tænkes ind i
en helhed. For mange insekter, fugle og pattedyr kan kvaliteten af de nære terrestriske biotoper være af
ligeså stor betydning som de fysiske og kemiske forhold i vandløbet/søen. Det er derfor vigtigt, at man
i forbindelse med valg af indikatorer til de ferske naturtyper vælger arter, der kan fortælle noget om
naturkvaliteten i både vandet og omgivelserne.

I vandmiljøplanernes overvågningsprogram samt i amternes almindelige tilsyn efter miljøbeskyttel-
seslovens § 66 indgår overvågningen af en række biologiske parametre i større eller mindre omfang. I
vandløbsovervågningen indgår: undersøgelse af smådyrsfauna, vegetation, og fisk, mens der i sø over-
vågningen indgår undersøgelse af fisk- og fiskeyngel, vegetation samt alger og smådyr. I flere amter
indgår tillige overvågning af fugle og padder��Ved udarbejdelsen af et naturovervågningsprogram skal
der være en systematisk overvågning af de væsentligste biologiske parametre.

I de eksisterende programmer er der meget lidt fokus på naturtyper som vandhuller, småsøer og tem-
porære vandhuller. Vandhuller og småsøer er vigtige biotoper i landskabet, og de optræder ofte som et
vigtigt element i spredningen af dyr og planter. Skov- og Naturstyrelsen er i samarbejde med Dan-
marks Miljøundersøgelser ved at indsamle data fra amternes tilsyn med vandhuller og småsøer, blandt
andet med det sigte, at der skal udarbejdes et program for tilsynet med småsøer og vandhuller. Disse
naturtyper bør indarbejdes i et kommende naturovervågningsprogram�

Implementeringen af vandrammedirektivet vil medføre en ændring af overvågningsstrategien på fersk-
vandsområdet. En af intentionerne i vandrammedirektivet er, at vandområderne skal forvaltes på
vandløbsoplandsniveau. Det betyder, at vandløbsnære arealer skal inddrages i et kommende overvåg-
ningsprogram, og at der er sammenfaldende overvågningsforpligtelser i vandrammedirektivet og de to
naturbeskyttelsesdirektiver (fugle og habitat).

'�5�	���6	���
Principperne for overvågningen af havet er fastlagt gennem det nationale program for overvågning af
vandmiljøet NOVA-2003, samt gennem internationale havkonventioner og EF-habitat- og -
fuglebeskyttelsesdirektiver.

I det nationale program for overvågning af vandmiljøet indgår naturelementer, såsom plankton, bund-
vegetation og bundfauna. Andre naturovervågningselementer i havet overvåges ikke eller overvåges
imidlertid kun delvist gennem det såkaldte minimumsprogram for naturovervågning.

                                                     
20 Et eksempel på en sådan landskabsøkologisk undersøgelse er RUCs småbiotopprojekt, som siden 1981 har
overvåget repræsentativt udvalgte felter i det danske landbrugsland med henblik på indholdet af naturbærende
strukturer og sammenhængen til landbrugsdriften mv. i områderne. Endvidere er der på basis af kortblade lavet
historiske studier af småbiotopstrukturen ca. 100 år tilbage i tiden.
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Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet har konstateret, at den nuværende marine overvågning kun
i et vist omfang kan vurdere tilstand og udvikling af den nationale marine biodiversitet. Arbejdsgrup-
pen anbefaler derfor en generel styrkelse af den marine overvågning og en justering af NOVA-2003,
bl.a. med henblik på at få indbygget parametre med et bredere biodiversitetsspektrum, f.eks. fugle, fisk
og havpattedyr.

Følgende naturelementer bør integereres i det kommende nationale overvågningsprogram: kystnære
������	
�������������������
����	�������. Amterne og statslige institutioner har arbejdet med en
standardisering vedr. overvågning af fiskebestande. På baggrund af disse erfaringer kan en systematisk
overvågning anbefales.

Derudover bør der foretages en vurdering med henblik på at lade hårdbundsfauna indgå i overvågnin-
gen af enkelte områder, hvilket også kan danne grundlag for den danske deltagelse i en international
klassificering af marine hårdbundshabitater (EUNIS).

Ved at indrage både fisk, fugle og havpattedyr i en samlet overvågning vil det styrke programmets
indhold vedr. havnatur også på mere åbent vand som er særligt påkrævet, samt styrke økosystemover-
vågningen fordi (fisk), fugle og havpattedyr udgør toppen af den marine fødekæde. Derved forventes
et større og mere operationelt overblik over de menneskeskabte påvirkninger, som den marine biodi-
versitet er udsat for, både internationalt, nationalt og regionalt.

"5��5���������������	�������
En væsentlig andel af overvågningen af arter sker som en del af overvågningen af naturtyper (terrestri-
ske som limniske), herunder er især forskydninger i naturtypernes artsammensætning et vigtigt bidrag
til den generelle artsovervågning, og som opfyldelse af internationale forpligtelser efter især de to EF-
naturbeskyttelsesdirektiver.

For arterne kan både bestandsstørrelse og udbredelse være væsentlige faktorer for at følge artens ud-
vikling og vurdere en given arts status og udviklingsmuligheder.

Der har gennem de sidste 5 år været udvalgt et mindre antal af plante- og dyrearter til national over-
vågning. Denne overvågning danner sammen med de botaniske og zoologiske foreningers overvåg-
ning grundlag for opstilling af den kommende rødliste, opfylder direktivforpligtelser til at følge arter-
nes status og kan som indikatorer sige noget om tilstanden i landets naturtyper. En del af disse oplys-
ninger kan fås fra eksisterende jagt- og fiskeristatistik.

Foruden denne overvågning er der et behov for at have indikatorer for den danske artsdiversitet og for
udviklingen i genpuljen for at kunne vurdere, såvel biodiversiteten som forudsige konsekvenser af øget
belastning, fragmentering af bestande og andre forvaltningsmæssige behov. Indikatorer for udviklin-
gen i genpuljen vil kunne afsløre, om der for små bestandes vedkommende sker indavlsdepression i
genpuljen, og kan for mere almindelige arter afsløre og være en hjælp til at få bevaret disse arters
genmæssige variation i hele landet.
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Skov Agerland Ferskvand
Herunder §3 vandløb og
søer
(og skovlov §16)

Hav og fjord

�����	5��5������
Areal af §3-naturtyper og
habitatdirektivets naturty-
per
Kyststrækning med fri dy-
namik/ kystbeskyttelse

Areal af naturskov, urørt
skov, gl. dyrkningsfor-
mer, tilgroningsskov
Areal af løvskov fordelt
på hovedtræarter, areal af
nåleskov **

Areal af småbiotoper Areal af søer
- Nyetablerede søer
Længde af vandløb:
•  naturlige
•  rørlagt
•  udrettede
•  genoprettede

Areal af
•  retablerede områ-

der
•  inddæmninger

 ���/��	5��5������
Naturtyper i Natura 2000-
områder

Naturtyper i natura 2000-
områder

Naturtyper i Natura
2000-områder
Visse vandløbsstræknin-
ger der ikke er med i
Natura 2000.
Temporære søer.
Kilder og væld med kalk-
fattigt vand.

Naturtyper i Natura
2000-råder

Naturtyper i øvrigt
§3 og klitter,

Naturtyper i øvrigt §3
Skovlov § 16

Småbiotoper
§3

Naturtyper der i øvrigt er
tilknyttet ferskvand:
•  enge
•  moser
•  kær mm.
(§3)

Naturtyper i øvrigt:
•  storebrunalge-

samfund
•  hårbundssam-fund
•  stenrev*
•  jævnbundssam-

fund*
•  åle- og havgræs-

sam-fund*
•  plankton*

Landskabsøkologisk
overvågning
Biotoper med naturlig
vedvegetation21

Vadehavet*

Tøndermasken* Naturskov, urørt skov,
gl.driftsformer, egekrat,
skovbryn

Dyrkningsfladen Lobelie-søer*

Hede* Løvskov Vandløb og søer der fun-
gerer som referenceom-
råder i.f.t. vandrammedi-
rektiv

Overdrev* Nåleskov
Ekstremrigkær*
Højmose*
Væld*

Artsovervågning
Natura 2000-arter Natura 2000-arter Natura 2000-arter Natura 2000-arter Natura 2000-arter
Konventionsarter i øvrigt Konventionsarter i øvrigt Konventionsarter i øv-

rigt
Konventionsarter i øvrigt Konventionsarter i øv-

rigt
Truede arter* Truede arter* Truede arter* Truede arter* Truede arter*

                                                     
21 Ekstensivt drevne småskove, løvskovbryn, gl. løvtræshegn, træbevoksede skrænter
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Orkidéer* Laver og mosser* Padder* Alger ***
Vegetation***
Insekter ***
Fisk***
Padder

Ikke kommercielle fi-
skearter

Sommerfugle* Orkidéer* Fugle* Vandfugle* Vandfugle*
Fugle* Sommerfugle* Skarv* Skarv*

Fugle* Odder* Sæler*
Bæver*
Dam- og vandflagermus
Laks

Hvaler*

(���	��	5��5�������9����
����:
I div. Udvalgte typer af
naturgenoprettede områder

I nye skove
Selvgroet skov
Urørt skov

Af naturplaner på be-
driftsniveau

I naturgenoprettede søer
og åer

Fugle i jagtfri kerneom-
råder*

Større sammenhængende
naturområder
Spredningskorridorer
Naturpleje
Forvaltningsplaner for arter

Af bæredygtigt skovbrug
Dødt ved
Naturlig hydrologi

Af økologisk jordbrug Våde enge jf. VMP II

�����
������������	
���5���������
N-deposition**
Klimaændringer
Afvanding/dræning
Tilgroning
Ophørt drift
Gødskning

Pesticider
Arealstr. Og fragmentering
Invasive arter

Blad- og nåletab**
Klimaændringer
N-deposition
Jordbehandling
Afvanding/dræning
Gødskning
Pesticider
Skovdriftsform

Pesticidforbrug og be-
handlingshyppighed**
Klimaændringer
N-deposition og næ-
ringsstoffer med af-
strømning

Næringsstof belast-
ning***
Sigtdybde ***
Temperatur ***
Vandføring ***
pH***
Afstrømning***
Vandindvinding
Okker ***
mv.
Klimaændringer

N- og P-belastning**
Fiskeristatistik**
Trawlområder
Klimaændringer

DMI-statistik Skovstatistik** Landbrugets arealstati-
stik**

Fagdatacenterrapporter Jagtstatistik og vildtud-
bytte**

* markerer at overvågningen i varierende omfang indgår i Minimumsprogrammet, uden at der derved er taget
stilling til videreførsel, **markerer at data allerede indgår i anden statistik, *** indgår som elementer i den eksi-
sterende ferskvandsovervågning.
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•  Der bør udarbejdes et nationalt integreret miljø- og naturovervågningsprogram efter det fremlagte
koncept, som samtidig sikrer optimering af resultater fra den allerede foretagne overvågning samt
udenlandske (europæiske) erfaringer.

•  Overvågningen af EF-direktivernes naturtyper og arter bør igangsættes hurtigst muligt, og der bør
ske en videreudvikling af overvågningen for de øvrige naturtyper (§3 og skov), så de senest år
2004 er omfattet af overvågningsprogrammet.

•  I en opbygningsfase bør målene for naturtyper og arter udvikles sideløbende med, at førstegangs-
overvågningen gennemføres, dog må valget af indikatorer være afklaret forud for iværksættelsen.

•  Overvågningen af arter og naturtyper i ferskvand og hav bør integreres med den eksisterende
vandmiljøovervågning.

•  Anvendelse af anden overvågning (den folkelige overvågning og andres datasamlinger) og stati-
stik bør i videst muligt omfang integreres med naturovervågningsprogrammet for at nyttiggøre de
tilgængelige oplysninger og skabe mest mulig synergi-effekt, herunder viden om årsagssammen-
hænge i naturens tilstand.

•  Der bør etableres en database, der gør eksisterende viden og undersøgelser om Danmarks biodi-
versitet, naturens tilstand og udvikling tilgængelig (landestudie). Materiale, der samtidig kan dan-
ne grundlag for at vurdere ændringer over tid og fungere som en analyse over manglende viden
om den danske natur.

•  Der bør etableres en forskningsindsats vedrørende udvikling og afprøvning af indikatorer for en
række naturtyper og arter herunder ikke mindst vedrørende genetisk diversitet.

8,; !�����-�� ���	5��5����������	5��	����������1	��
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Der er behov for at kunne dokumentere udviklingen for naturtyper og arter, væsentlige påvirknings-
faktorer og for at kunne belyse forvaltningsredskabernes effektivitet. Til brug herfor er udarbejdet et
første overordnet udkast til en strategi for overvågning af naturtyper og arter, af naturkvalitet i det dyr-
kede land og i småbiotoper mm. Desuden er udarbejdet en overordnet oversigt over utilsigtede og til-
sigtede påvirkninger af disse samt en beskrivelse af ministeriets arealinformationssystem. Udkastene
vil efterfølgende blive gjort mere ensartede, og for nogle områder vil der ske en yderligere udbygning
og konkretisering.

Der må forventes et vist overlap mellem naturovervågningsbehovene i medfør af EFs habitatdirektiv
og af naturelementerne i vandrammedirektivet dog bortset fra fugle og pattedyr.

Naturovervågningsstrategien tager udgangspunkt i en fællesstrategi for de terrestriske naturtyper med
hhv. arealovervågning og kvalitetsovervågning af naturtyperne. Der kan identificeres tre forskellige
slags kvalitetsovervågning med tilhørende formål:
•  ekstensiv overvågning til belysning af en landsdækkende tilstand
•  intensiv overvågning til belysning af udviklingstendenser
•  effektovervågning til belysning af effekterne af iværksatte tiltag

Overvågningen forudsætter fastsættelse af operationelle målsætninger og indikatorer til vurdering af
målsætningsopfyldelsen.



- 91 -

������������
"5�����5
Overdrevene er en beskyttet naturtype efter naturbeskyttelseslovens §3. Habitatdirektivets beskyttelse
omfatter tre danske overdrevstyper.

Det vurderes, at habitatdirektivets typer er repræsentative for hovedparten af dansk overdrevsvege-
tation – med undtagelse af åben overdrevsvegetation på kalkfattigt sand. Til groning, eutrofiering og
forarmning pga. isolation udgør truslerne mod overdrevenes naturelementer. Rødlisten afslører, at
overdrev som naturtype er levested for en stor del af vore vilde og beskyttelseskrævende planter og in-
sekter.

Der er opstillet forslag til specifikke bevaringsmålsætninger for de enkelte overdrev såvel som natio-
nale målsætninger for danske overdrev. En national målsætning for overdrev i Danmark bør indeholde
mål for både areal og kvalitet.

Der er opstillet et scoresystem for en række indikatorer for målopfyldelse på såvel områdeniveau som
nationalt niveau. Ud fra en planteliste indsamlet på en standardiseret måde opgøres en samlet score, og
udfra denne vurderes overdrevets tilstand i relation til bevaringsmålsætningerne. Vurdering af målsæt-
ningsopfyldelse gennem overvågning kan baseres på disse operationelle målsætninger.

'����
Heder er en beskyttet naturtype efter naturbeskyttelseslovens §3. En stor andel af  hederne er under til-
groning. Udover tilgroning er den væsentligste trussel det øgede nedfald af atmosfærisk kvælstof. Seks
typer af indlandsheder er omfatte af definitioner i habitatdirektivet.

Et overvågningsprogram for heder skal kunne vise, hvorvidt der over en nærmere defineret årrække
sker ændringer. Det skal være tilstrækkeligt følsomt til at kunne afsløre forandringer i struktur og
funktion samt i de plante og dyrearter, som er udpeget som særligt beskyttelseskrævende. Det er væ-
sentligt at kunne skelne mellem forandringer som følge af den naturlige dynamik, effekter af drift og
pleje og effekter af andre påvirkninger som atmosfærisk deposition af kvælstof.

Der er udarbejdet forslag til målsætninger og parametre/indikatorer, der skal overvåges, ligesom der er
foreslået et scoresystem i relation til målsætningerne.

Allerede på et tidligt stadium vil det være nødvendigt at opdele en lokalitet i en række sublokaliteter
baseret på vegetationskarakteristika og/eller topografi. Overvågningen skal omfatte tre forskellige ni-
veauer:
1. basisinformation hos lokaliteten, areal og relativ uspecifik vegetationssammensætning, jordbunds-

type, kildestyrke af N-emmisioner i oplandet, nedbør, plejeforanstaltninger mv.
2. flyfoto til fastlæggelse og forandringer i dværgbuskevegetationen, udbredelse af græsser og ved-

planter, samt evt. registrering af billeangreb. Dette niveau er relativ komplet og specifik men ikke
præcis og detaljeret.

3. specifik, detaljeret registrering af dækningsgrad af vegetationen  hvert 3. eller 5. år med oplys-
ninger om strukturelle forandringer hos de dominerende dværgbuske samfund inklusiv kvælstof-
indhold i skud, aldersbestemmelse, prøvetagning af morlag til C/N bestemmelse og registrering af
forekomst af vigtige enkeltarter.

�����
Strategien omfatter følgende prioriterede typer defineret i habitatdirektivet: Stabile kystklitter med ur-
teagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 2130 og Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2140.

Som et foreløbigt udgangspunkt er der kun anvendt forslag til målsætninger for habitattypen 2140.
Denne naturtype omfatter stabile/gamle klitter bag de ydre klitter, med et mere eller mindre lukket ve-
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getationsdække domineret af dværgbuske. Kalkindholdet i jorden er lavt. Dele af naturtypen er på tørre
klitter, mens andre dele er i fugtige lavninger.

I udkast til målsætninger for klitter opereres med nationale og lokale målsætninger. Areal, dæknings-
grad og vegetationens evne til at forny sig (funktion) kan defineres som generelle målsætninger. Area-
let med naturtypen inden for habitatområderne skal være stabilt eller stigende.

Overvågningen skal ikke kun kunne registrere forandringer, men også virke som varslingssystem, når
niveauet for acceptable forandringer er i fare for at blive overskredet. Disse grænser er formuleret i
målsætningerne og skal ligeledes kunne identificeres i plejeplanerne for lokaliteten. Overvågningen vil
derfor kunne opdeles i en række formål og funktioner. Der er udarbejdet forslag til overvågningspara-
metre/indikatorer samt udkast til et scoresystem i relation til målsætningerne, der skal omfatte de do-
minerende klittyper.

$��������7������	���
	������
���	5�
•  Strandengene omfatter i alt ca. 44.000 ha, hvoraf langt over halvdelen er ’botanisk strandeng’ og

en meget betydelig del heraf rummes i Ramsar- og fuglebeskyttelsesområderne og nu også habi-
tatområderne. I habitatdirektivet omfattes strandengene i kun én naturtype.

Strandenge defineres som lavtliggende, saltvandspåvirkede, vegetationsdækkede arealer – fortrins-
vist langs beskyttede kyster. Strandenge inkluderer lavtvoksende engagtig vegetation, saltenge, så-
vel som strandrørsump, men inkluderer til gengæld ikke egentlige vader og marsk. Arealfordelin-
gen omfatter meget store arealer.

Den største nuværende registrede trussel mod strandengene er tilgroning (ophørt drift, mm.), hvor-
under gødskning/ammoniakdeposition formentlig spiller en stor ukendt rolle, efterfulgt af dræning,
anlæg og opfyldning.

•  Enge og moser. Der er registreret ca. 194.000 ha med enge og moser omfattet af naturbeskyttel-
seslovens §3. Enge og moser hører til de mest mangfoldige og varierede lysåbne naturtyper. Ha-
bitatdirektivet omfatter således hele 9 forskellige naturtyper, som spænder fra bræmmevegetation
til højmoser.

De vigtigste trusler mod enge og moser er intensiv landbrugsdrift (dræning, omlægning, gødsk-
ning), kvælstofdeposition, vandindvinding og tilgroning.

•  Skove. Mindst halvdelen af vores 25-35.000 naturligt hjemmehørende arter lever i skov. Dette af-
spejles også i Rødlisten, hvor 54% af arterne er tilknyttet skov. Langt størstedelen af Danmarks
skove drives forstligt, og det skønnes at især træartsvalget, dræning, jordbehandling og mangel på
dødt ved har en negativ effekt på biodiversiteten.

Danske skove kan inddeles i en række forskellige typer baseret på klima , jordbundsmæssige for-
hold og dominerende træart (f.eks. bøgeskov på muldbund, egeskov på mager sandjord eller elle-
sump). Habitatdirektivets beskyttelse omfatter ti danske skovtyper. Det vurderes, at habi-
tatdirektivets typer er repræsentative for hovedparten af dansk skovtyper

Der er opstillet forslag til målsætningssystem for strandenge, enge, moser og skove med de tre katego-
rier:
•  ������������
���: lokaliteten er ikke eller næsten ikke påvirket
•  	�����������
���: lokaliteten er kun i ringe omfang påvirket
•  
�����������
���: lokaliteten er tydeligt påvirket.
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Overvågningen af strandenge bør rumme hhv. udsatte og beskyttet strandenge i hhv. Øst- og Vest-
Danmark samt hhv. store og små arealer. Der er endnu ikke opstillet forslag til indikatorer for kvali-
tetsmålsætningerne for disse naturtyper.

+�����0�	��5�����0�������������
Forpligtelsen til overvågning af vandløbene har ophæng i såvel Natura 2000 som Vandrammedirek-
tivet og aftalen om VMP-II vådområder.

Overvågningen foreslås udformet på tre niveauer, nemlig vandløb, vandløbssystem inkl. de vand-
løbsnære arealer samt vandløbet fra kilde til udløb. Overvågningen påtænkes integreret i den eksiste-
rende overvågningsstrategi for vandmiljøet. Overvågningen tilrettelægges desuden således, at resulta-
terne kan bruges til at vurdere betydningen af de konkrete påvirkningsfaktorer og til at vurdere de na-
tur- og miljømæssige konsekvenser af ændringer i påvirkningsfaktorerne.

På vandløbsniveau foreslås udlagt et ekstensivt net for overvågningen af planter og smådyr med det
formål at skabe et landsdækkende overblik over naturtilstanden i vandløb. Endvidere foreslås et inten-
sivt net til overvågning af  planter og smådyr og de forklarende elementer: Fysisk vandløbsmiljø
/påvirkninger (grødeskæring etc.) og kemisk miljø til at kortlægge sammenhænge mellem påvirkninger
og ændringer i naturtilstanden.

Til overvågning af hele vandløbssystemer foreslås et begrænset antal systemer inddraget med det for-
mål at belyse betydningen af dynamiske processer for naturelementerne i vandløb og biotiske inter-
aktioner mellem vand og land (plantesamfund, invertebrater) samt betydningen af dynamiske proces-
ser for naturelementer (plantesamfund) på vandløbsnære arealer.

Med henblik på specifikt at overvåge betydningen af spredningsbarrierer for naturelementerne i vand-
løb foreslås, at få vandløb overvåges fra kilde til udløb. Denne overvågning skal belyse betydningen af
spredningsbiologiske forhold for naturelementerne.

Kvalitetsmålsætninger skal tage udgangspunkt i det eksisterende system, som dog vil blive videreud-
viklet til at omfatte andre biologiske og fysisk/kemiske komponenter i forbindelse med implemente-
ringen af Vandrammedirektivet.

$����	��5���1�����
Søer og vandhuller over 100 m2 er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 og en række af disse er
endvidere omfattet af habitatdirektivets naturtyper af fællesskabsinteresse og indeholdt i Natura 2000.
Vandrammedirektivet omfatter også søer og krav til kvaliteten af naturelementerne her.

Formålet med naturovervågningen i vandhuller, småsøer og søer er at kortlægge status og udvikling i
disse vandområder som naturtyper og deres påvirkning samt fastslå status og udvikling i prioriterede
arter. Dette tolkes som udgangspunkt som rød-/gulliste arter.

Det vurderes, at overvågningen af naturelementerne kan integreres i det eksisterende overvågnings-
program for vandmiljøet, ligesom data fra øvrig overvågning af søer bør gøres tilgængelig og indgå i
en landsdækkende vurdering af tilstanden i forhold til de fastsatte kvalitetsmålsætninger. I det eksiste-
rende overvågningsprogram for søer har der været lagt større vægt på den ”økologiske funktion” af or-
ganismerne (planter og dyr) end på det artsmæssige. Der er således behov for en øget registrering af
planter og dyr. Det vurderes, at der på landsplan i øjeblikket årligt etableres mellem 500 og 1000 små-
søer og vandhuller. Disse bør også omfattes af overvågningsprogrammet.

Der er udarbejdet en overvågningsstrategi for hhv. store søer og småsøerne. Strategien for overvåg-
ningen af de større søer omfatter tre forskellige, men afhængige vidensniveauer.
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Alene det store antal af mindre søer, småsøer og vandhuller indikerer, at en mere ekstensiv strategi er
nødvendig for at overkomme overvågningen af disse. Vidensniveauet for mindre søer, småsøer og
vandhuller er væsentlig ringere end for de større søer, hvorfor der er behov for et forsknings- og ud-
viklingsarbejde indenfor dette område.

Herudover er der en række forhold, der er taget hensyn til ved designet af et overvågningsprogram for
mindre søer, småsøer og vandhuller, herunder søernes reaktion, følsomhed samt eksponering overfor
direkte påvirkninger. Påvirkninger fra oplandet er væsentligt forskellig for forskellige størrelsesklasser
af søer. Derfor vil strategierne for overvågningen af vandhuller, småsøer og mindre søer samt deres
påvirkninger med fordel kunne gøres størrelsesafhængig. Naturelementerne i mindre søer, småsøer og
vandhuller sammenlignet med bl.a. vandkemiske elementer bør veje tungest og er derfor prioriteret
højest ved designet af overvågningen her. Dette gælder også hensyntagen til forekomst af rød- og gul-
liste arter. Endvidere kan de miljøfremmede stoffer være et væsentlig problemområde.

���
������
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De marine naturtyper omfatter:
1. sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
2. flodmundinger
3. mudder- og sandflader blottet ved ebbe
4. kystlaguner og strandsøer
5. større lavvande bugter og vige
6. stenrev
7. boblerev
8. stenkyster

Hovedparten af disse naturtyper indgår i Natura 2000. Endvidere er kystvande ud til 1 sømil fra basis-
linien umiddelbart omfattet af Vandrammedirektivet, hvor der skal opstilles kvalitetsmålsætninger for
biologiske kvalitetsmål. Desuden er visse naturtyper og arter omfatte af habitat-direktivet og visse arter
også af fuglebeskyttelsesdirektivet.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastlægge målsætninger for habitatområderne. Der er al-
vorlige definitionsmæssige problemer i relation til de marine habitattyper, da naturtyperne ikke er bio-
logisk men geomorfologisk funderede, hvilket er en forudsætning for opstilling af et effektivt overvåg-
ningsprogram. Viden om den arealmæssige udbredelse af arter, samfund og habitater er afgørende for
udarbejdelsen af et fagligt forsvarlig overvågningsprogram og af målsætninger for de eksisterende så-
vel som nye habitatområder. Da det biologiske indhold i de eksisterende habitatområder i mange til-
fælde er ukendt, kan der ikke på nuværende tidspunkt opstilles specifikke målsætninger og dermed
hvilke parametre og indikatorer den fremtidige overvågning skal bestå af.

Derfor foreslås:
•  et udredningsarbejde med at definere reelle naturtyper hvortil målsætningerne skal knyttes inden

for EF-habitatdirektivets geomorfologiske naturtyper
•  at identificere det biologiske indhold i de mange udpegede områder. De eksisterende data for-

ventes dels at være sparsomme og deres anvendelighed kan i mange tilfælde være begrænset af, at
formålet med indsamlingen har været at detektere overordnede miljøændringer snarere end udbre-
delsesmønstre for enkelte arter, for samfund og for habitater.

•  et fortsat udviklingsarbejde (metoder) for en del parametre. Der findes f.eks.  endnu ikke velaf-
prøvede indsamlingsmetoder for hårdbundsfaunaen og fisk.

De eksisterende naturovervågningselementer integreres i et kommende vand- og naturovervågnings-
program. For de enkelte naturtyper kan det specificeres, at:
ad 1) området syd for Læsø udvælges for at følge udviklingen i ålegræsbestanden hvert 6. år
ad 2) kan baseres på eksisterende NOVA-overvågning
ad 3) kan baseres på eksisterende NOVA-overvågning
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ad 4) kan integreres i overvågning af søer og vandhuller
ad 5) kan baseres på eksisterende NOVA-overvågning suppleret med fiskeundersøgelser
ad 7) de pågældende rev syd for Læsø undersøge mht. flora og fauna hvert 6. år
ad 8) fire stenkyster med lokaliteter for makroalgevegetation undersøges hvert år

Der suppleres med regional tilsyn ved de lokaliteter, der ikke direkte indgår i programmet.

Trods manglende kendskab til habitatområder og manglende målsætningsopstillling foreslås over-
slagsmæssigt, at den kystnære fiskebestand undersøges i ti områder hvert 2. år. Endvidere foretages en
årlig undersøgelse af stenrevsvegetation i ti områder, af  blødbundsfauna i 10 områder (og 45 stationer)
og af hårdbundsfaunaen i 10 områder (og 20 stationer).

Havfugle, sæler og marsvin er beskrevet under artsovervågning.

���	������������	��	
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Det dyrkede land omfatter her de dyrkede marker (inkl. græs i omdrift og brak), den øvrige del af små-
biotoperne samt arealer med produktionsanlæg, der udgør vigtige levesteder for en række fuglearter.
Det dyrkede land er et af flere vigtige levesteder for en lang række hjemmehørende og overvejende
almindelige danske plante-, dyre- og svampearter, der i mange tilfælde er tilpassede og afhængige af
de påvirkninger landbrugsdriften medfører.

Målsætninger for naturkvaliteten i det dyrkede produktionsland må nødvendigvis indeholde nogle
biologisk begrundede målsætninger vedr. det eksisterende naturindhold, de potentielle muligheder for
at ændringer i landbrugsdriften kan bidrage til naturkvaliteten i de omgivne naturarealer samt målsæt-
ninger, der forholder sig til brugen af arealerne i form af naturens materielle nytteværdier (serviceydel-
ser) såsom forekomst af jagtbare arter, potentiale for biologisk kontrol af skadevoldere eller bredere
begreber som ’jordens frugtbarhed’.

Målsætningerne foreslås opdelt i specifikke målsætninger for de enkelte områder og nationale eller re-
gionale målsætninger for det dyrkede land som helhed. De  nationale og regionale målsætninger for det
dyrkede land i Danmark bør indeholde målsætninger for både areal og kvalitet.

Arealmålsætninger foreslås inddelt i tre kategorier:
•  �����������
���������
��� ekstensive nænsomme driftsformer, mange gamle, velbevarede na-

turarealer og småbiotoper
•  	����������
���������
����ekstensive driftsformer og mange naturarealer og småbiotoper
•  
����������
���������
����påvirket af intensiv landbrugsdrift med kun ringe grad af naturarealer og

småbiotoper

Endvidere er der peget på indikatorer på både nationalt niveau og på områdeniveau.

���	5��5������
Behov for overvågning af arter kan umiddelbart opgøres som
•  de nationale ansvarsarter (arter, hvor mindst 20% af den globale bestand findes i Danmark på et

tidspunkt i et år)
•  arter på EF-habitat- og -fuglebeskyttelsesdirektivernes bilag
•  arter, der indgår i ‘naturmålsætninger’ i bred forstand
•  jagtbare arter og vildtudbytte
•  invasive arter

Desuden forudsætter udarbejdelsen af nationale Rødlister iht. biodiversitetskonventionen et minimum
af videnopbygning f.eks. indsamlet i tilknytning til overvågning. Der kan være yderligere overvåg-
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ningsforpligtelser i medfør af andre internationale aftaler (f.eks. Ascobans, Helcom, Bonn-
Konventionen for migrerende arter, nye internationale fugleaftaler), ligesom der er et vist overlap
mellem de arter, der dækkes af de ovenstående punkter.

Hvis der tages udgangspunkt i 96 akvatiske og terrestriske ansvarsarter, vil ovennævnte liste forment-
lig kunne opgøres til 150-200 arter, der skal overvåges med en 6-årig frekvens. Der kan overvåges en-
ten udbredelse eller antal (bestandsstørrelse) af arter, hvor sidstnævnte som oftest er den dyreste. Men
for en række af disse arter (eksempelvis stor vandsalamander) vil overvågning mere rationelt kunne
gennemføres ved at monitere udbredelse i stedet for antal. For andre arter (eks. flagermus på habitat-
direktivet) kan kun udbredelsen kortlægges, og der findes p.t. ikke metoder til bestandsopgørelse. Der
er behov for en systematisk udarbejdet redegørelse omkring dette punkt.

Antallet af jagtbare arter er 45. Det jagtbare vildt overvåges i form af vildtudbyttestatistik og ‘vin-
geundersøgelser’, hvilket kan belyse geografisk og tidsmæssig fordeling samt arts-, køns- og alders-
sammensætning af udbyttet.

Der foregår p.t. ingen samlet, systematisk overvågning af ansvarsarter, men nogle arter overvåges i an-
dre sammenhænge. Der foregår en fragmenteret, men ikke systematisk overvågning af arter på habitat-
og fuglebeskyttelsesdirektivets bilag.

Der er udarbejdet et separat bilag om overvågning af ����������
��	����
��	�������. Heri anbefales at
overvågningen af sælbestanden indenfor de 5 nuværende forvaltningsområder foretages årligt. For
marsvin skal der på baggrund af den hidtil eneste overvågning i 1994 og overvågning ved planlagte
havmølleparker fastlægges antal overvågningsområder og frekvens.

Der foreslås ikke iværksat overvågning af genetisk variation indledningsvist, men i stedet F&U akti-
viteter herom.

$�6����2�	��+%���
Det er i Miljø- og Energiministeriet besluttet at overvågning i relation til effekterne af Skjern Å Natur-
genopretningsprojektet og af retablerede vådområder i relation til VMPII skal indgå som en del af et
fremtidig nationalt overvågningsprogram for vand og natur.

•  I følge lov om Skjern Å Naturgenopretningsprojektet har der i perioden frem til 2003 skullet over-
våges en række effekter af Skjern Å projektet, herunder udvikling for en række arter omfattet af
Habitatdirektivet (f.eks. laks, lampret, odder, vandranke og flodklaseskærm), fuglebeskyttelsesdi-
rektivet (f.eks. nogle vandfugle) og for vandløbets selvrensning, grundvandsstand m.v. En række
af disse forpligtigelser strækker sig ind i perioden efter 2003. Der er stillet mål om et øget na-
turindhold i projektområdet herunder fremgang for f.eks. laks, odder og vandfugle, visse sjældne
plantearter, øget selvrensning, mindre stoftilførsel til Ringkjøbing Fjord og ingen stigning i grund-
vandsstanden udenfor projektområdet.

Overvågningsstrategien er at følge effekterne for at kunne vurdere målopfyldelse med stadigt stør-
re tidsintervaller for en række parametre. Der lægges vægt på at belyse langtidseffekter på især de
terrestriske naturelementer, der antages at være de langsomst responderede. Visse elementer vil
stadig følges årligt. Noget af overvågningen vil kunne dækkes af den nuværende NOVA over-
vågning.

•  Målet med retablering af vådområder herunder småsøer under VMPII er primært, at de skal bi-
drage til landbrugets reduktionsmålsætninger for udledning af kvælstof til vandmiljøet. En sidege-
vinst vil være, at der tilføjes nye vegetationsmæssige elementer i ådalen, og at også en del fugle-
arter vil indvandre i de retablerede vådområder. Der forventes indtil 2003 etableret ca. 7.000 ha
vådområder, hvor der for i alt 80 forventes foretaget en såkaldt minimums overvågning af de hy-
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drokemiske forhold og fugle. I 40 områder skal vegetationen i ”før” situationen umiddelbart før
retablering af området overvåges.

Effekterne af retableringen af de omtalte vådområder findes ved at foretage en ”efter” overvågning
en gang i perioden 2004-2009 og sammenholde med ”før” overvågningen fra perioden 2000-2003.
Kvælstofomsætningen beregnes ud fra overvågningsresultaterne kombineret med en modelbereg-
ning.

Da der kan trækkes på erfaringer for overvågning i perioden 2000-2003, kan overvågningen umid-
delbart iværksættes for både Skjern Å og VMPII vådområder fra 2004.

����
Da der er tale om udarbejdelse af et første oplæg til et nationalt overvågningsprogram for natur, er der
med undtagelse af Skjern Å Naturgenopretningsprojekt overvågningen ikke særskilt omtalt specifikke
overvågningsaktiviteter som f.eks. Det trilateral Vadehavssamarbejdet. Dette forventes dækket gen-
nem de øvrige beskrevne aktiviteter som f.eks. artsovervågning, overvågning af naturtyper, fiskeover-
vågning mv.

MEM’s arealinformationssystem (AIS) indeholder to produkter: arealanvendelseskort og areal-
dækkekort, som vil være centrale for naturovervågningen. I AIS bør indarbejdes de forskellige arealty-
per, der i forbindelse med naturovervågningen registreres af de forskellige fagdatacentre og integration
af øvrige relevante informationer, der indsamles i forbindelse med naturovervågning. Med regelmæs-
sige mellemrum (hvert 6 år) gennemføres en arealdækkekortlægning baseret på satellitdata for dels at
følge det rumlige mønster for vegetationsudviklingen på et overordnet niveau dels som støtte for at
vurdere, om de udvalgte intensivt og ekstensivt overvågede naturtyper fortsat er repræsentative. Der vil
være behov for F&U projekter til bl.a. metodeudvikling.

��5���������
Listen over påvirkningerne af naturtyperne dækker menneskeskabte påvirkninger direkte eller indi-
rekte, hvoraf nogle påvirkninger er positive og dermed tilstræbte i relation til indsatsprogrammer med
henblik på genopretning eller beskyttelse af en given naturtype. Nedenfor er listet en række påvirknin-
ger af de respektive naturtyper i relation til overvågning, som der er behov for.

Det vil i den sammenhæng desuden være relevant at anvende data for forskellige sektorers udvikling
for at kunne relatere påvirkninger af naturen til denne udvikling, herunder at sektordata tilvejebringes
med den relevant geografiske opløsning. Dette vil være en følge af, at natur-overvågningen søges til-
rettelagt efter DPSIR konceptet.
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Naturtyper og arter
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++    : Angiver, at der som hovedregel er behov for overvågning af påvirkningen af naturtype/art. Omfanget
heraf kan variere fra undersøgelser af påvirkningen med høj frekvens til registrering af påvirkningens
tilstedeværelse

+      : Overvågning skal overvejes. Anmærkningen er sat på baggrund af enten vores manglende konkrete
viden om relevansen eller udfra en vurdering af, at der ikke er behov for overvågning/registrering af
påvirkningen på alle arealer med den angivne naturtype

                 : Intet behov for overvågning.
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Naturbeskyttelsesloven’s §3 indeholder en generel beskyttelse af en række naturtyper, herunder over-
drev. I medfør af loven skal disse naturtyper registreres af amterne, og amterne skal også føre tilsyn
med at deres tilstand ikke forandres som følge af ulovlig arealanvendelse. Naturbeskyttelsesloven giver
imidlertid ikke præcise anvisninger på hvordan en tilstandsovervågning skal udformes med henblik på
at kunne dokumentere om det går frem eller tilbage for de beskyttede naturtyper.

���$���
Det opstilles målsætninger blandt andet via naturkvalitetsplanlægningen og der overvåges i forhold til
disse målsætninger. Målsætningerne defineres politisk, og deres gennemslagskraft, brugbarhed og
holdbarhed vil afhænge af om de er udviklet på et kvalificeret vidensgrundlag. Udvikling af indikatorer
er derimod hovedsageligt en faglig proces, som består i en statistisk baseret analyse af hvad man hen-
sigtsmæssigt skal måle for at kunne udtale sig sikkert om udviklingen i kvaliteten.
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Et enkelt blik på rødlisten afslører at naturtypen overdrev er levested for en stor del af vore vilde og
beskyttelseskrævende planter og insekter. I det følgende vil eksempler på mulige målsætninger for
overdrev med tilhørende operationelle indikatorer blive præsenteret.
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Det kan være hensigtsmæssigt at opstille nationale og regionale målsætninger for overdrev såvel som
specifikke målsætninger for det enkelte overdrev.

En specifik målsætning for et givet overdrev af en given størrelse (ha) kunne være:
•  høj naturkvalitet: overdrevet er ikke eller næsten ikke påvirket
•  god naturkvalitet: overdrevet er kun i ringe omfang påvirket
•  lav naturkvalitet: overdrevet er tydeligt påvirket.

Påvirkningsfaktorerne kan f.eks. være tidligere dyrkning, eutrofiering, tilgroning eller forarmning pga.
isolation.

En national målsætning for overdrev i Danmark bør indeholde mål får både areal og kvalitet på hen-
holdsvis nationalt, regionalt og lokalt plan.

En national målsætning kan f.eks. være at der ønskes xx ha overdrev i Danmark i højeste værdiklasse i
2010 samt at det samlede overdrevsareal bør øges ved naturgenopretning m.v. med xx ha pr. år frem til
år 20xx. Evalueringen af målsætningerne sker hvert xx år.

Der kan være tale om en målsætning som indebærer en arealudviddelse eller en arealreduktion, f.eks.
ved at arealet overgår til en anden værdifuld naturtype.

Eksempler på elementer i en national målsætning for overdrev kunne være:
•  alle overdrev skal mindst have god naturkvalitet
•  arealet med overdrev med høj naturkvalitet skal fastholdes/øges med xx % i de kommende år.
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Som indikatorer for de nationale målsætninger foreslås følgende:
•  Arealet med overdrev, herunder arealet med lav, god og høj naturkvalitet.

Der findes hverken opgørelser eller overvågning af arealet med biologisk værdifuldt overdrev i Dan-
mark. Det nærmeste vi kommer til en status er det §3-registrerede overdrevsareal, men stikprøver viser
at omtrent halvdelen af dette areal har en markant forringet kvalitet som levested grundet gødskning
og/eller tidligere omlægning. Stikprøver viser endvidere at en væsentlig del af arealet med værdifuldt
overdrev er under tilgroning som følge af ophørt græsning. De indikatorer som nævnes nedenfor vil
kunne anvendes til at opgøre arealet med biologisk værdifuldt overdrev i Danmark.

������	��������	��������5���
Som indikatorer for målsætningen på overdrev foreslås vegetationens sammensætning som den mest
operationelle og statistisk holdbare indikator. Vegetationen på overdrev indikerer forhold som eutrofie-
ring, tilgroning og tidligere opdyrkning. Vegetationen er endvidere hurtig at registrere og artsbestem-
melsen kræver ikke specialviden ud over en biologisk kandidateksamen eller tilsvarende.

En statistisk analyse af plantelister fra overdrev som fordelte sig på forskellige kategorier af gødsk-
ningspåvirkning, tilgroning og påvirkning af opdyrkning har resulteret i et indeks over indikatorarter
for overdrev. Indekset er opdelt på almindelige basis-arter, som er typiske for værdifulde overdrev,
men også kan forekomme på mindre værdifulde arealer (1 point), specialiserede arter som næsten
udelukkende forekommer på værdifulde arealer (2 points), samt negative arter som næsten kun fore-
kommer på gødskede eller omlagte arealer (-1 points) (se tabel 1).

Ud fra en planteliste indsamlet på en standardiseret måde opgøres en samlet score. Ud fra denne score
kan overdrevenes tilstand i relation til de tre bevaringsmålsætninger vurderes. Et bud på en grænse-
værdi for de opstillede målsætninger kunne være:
•  Høj naturkvalitet: score på > 12
•  God naturkvalitet: score på 11-6
•  Dårlig naturkvalitet: score på < 5.

Vurdering af målsætningsopfyldelse gennem overvågning kan baseres på disse operationelle målsæt-
ninger.
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alm. rapgræs
enårig rapgræs
alm. kvik
alm. rajgræs
lav ranunkel
butbladet/kruset skræppe
ager-tidsel
horse-tidsel
glat vejbred
fuglegræs
vej-pileurt
alm. /småfrugtet dværg-
løvefod
alm./ager-
stedmoderblomst
alm. torskemund
gederams

$��0����)�����������
hedelyng
smalbladet høgeurt
læge-ærenpris

����=���)�����������
blågrøn star
alm. knopurt

!�����
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fåre-svingel
mark-frytle
liden klokke
bakke-nellike
lyng-/liden snerre
alm. kællingetand
alm. pimpinelle
bugtet kløver
bidende stenurt
smalbladet/bredbladet
timian
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katteskæg
hvid anemone
guldblomme
kattefod
engelsk/farve-visse
tormentil
lav skorsoner
blåbær
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hjertegræs
smalbladet klokke
voldtimian
stivhåret kalkkarse
lav tidsel
vild hør
hulkravet kodriver
due-/vellugtende
skabiose
stivhåret borst
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eng-havre
tandbælg
glat rottehale
pille-/vår-/bakke-/lyng-
star
blodrød storkenæb
soløje
plettet kongepen
vår-/bakke-/mat/grå
potentil
knoldet mjødurt
nikkende/opret kobjælde
nikkende limurt
krat-fladbælg
skov-/bakke-gøgelilje
almindelig/bitter
mælkeurt
hunde-/håret viol
djævelsbid
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Der kan identificeres tre forskellige slags overvågning med tilhørende formål:
•  ekstensiv overvågning
•  intensiv overvågning
•  effektovervågning.

�������5�	5��5������
Formålet er at kunne give et repræsentativt landsdækkende billede af overdrevenes tilstand og udvik-
ling i forhold til de opstillede målsætninger.

Den væsentligste generelle påvirkning er atmosfærisk N-deposition. I det integrerede natur- og miljø-
overvågningsprogram vil den atmosfæriske N-deposition på land blive modelberegnet ud fra det eksi-
sterende målenet, som også bruges i vandmiljøovervågningen. Den geografiske opløsning skal være
større, hvilket forudsætter en modeludvikling og bedre geografisk opløsning af emissionerne (især
husdyrbrug).

������5�	5��5������
Formålet er at følge tilstand og udvikling med henblik på at identificere effekten af år til år variation i
”naturgivne” og menneskeskabte påvirkninger og belyse sammenhængen mellem påvirkninger og til-
stand. Den intensive overvågning skal bl.a. bruges ved tolkningen af resultaterne af den ekstensive
overvågning.

Ud over N-deposition bør også andre relevante påvirkninger overvåges, feks. driftsform, ophørt drift,
tilgroning, gødskning, brug af pesticider m.v. Ligeledes kan det overvejes at inddrage andre indikatorer
end vegetationen.
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Formålet er at få øget viden om konkrete tiltag i relation til påvirkningerne.

Typisk vil der være tale om intensiv overvågning med fokus på de påvirkninger der gribes ind overfor.

�����
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Naturkvaliteten vurderes ud fra vegetationsindekset og arealet ud fra feltobservationer/remote sensing.

De væsentligste elementer i amternes opgaver omfatter:
•  standardiseret dataindsamling (kvalitet, areal)
•  kvalitetssikring af data
•  analyse af data
•  dataudveksling med DMU
•  regional rapportering.

De væsentligste elementer i DMU’s opgaver omfatter en række fagdatacenteropgaver, herunder opda-
tering af databaser, national analyse og national evt. international rapportering. Herudover omfatter de
levering af N-depositionsdata til amterne ligesom der vil være en række fagdatacenteropgaver, som er
fælles for alle terrestriske naturtyper.
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Tidsforbruget pr. år pr. lokalitet i de tre typer overvågning er skønsmæssigt vurderet som følger:

�/�� 
�������=�	�,=��
ekstensiv overvågning 1
intensiv overvågning 15
effektovervågning 10

Ud fra et skønnet antal overdrev beskyttet af NBL på xxxx med et samlet areal på xxxx ha kunne man
tentativt foreslå følgende overvågning:

�/�� ������	������� &���5��� %����������,
��

%������������

ekstensiv 300 1/6 1 50
intensiv 30 1 15 450
effekt 20 1 10 200

>33

Det svarer til ca. 3,5 årsværk pr. år eller i størrelsesordenen 2 mio. kr. pr. år.
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Vi har i Danmark gennem fredninger, regionplanlægningen, beskyttelse af naturtyper, naturgenopret-
ning m.v. sikret bevarelsen af en række naturperler og vigtige naturområder og retableret en række tid-
ligere naturområder. Denne indsats har været yderst værdifuld, og den bør videreføres.

Men uanset dette er kvaliteten af vore naturarealer blevet stadig forringet. Det skyldes dels en formind-
skelse og fragmentering af naturarealerne gennem en lang årrække, dels en stigende tilgroning som
følge af ophørt drift, vandstandssænkninger og tilførsel af luftbårent kvælstof.

Der er derfor behov for en særlig indsats ved etablering af større sammenhængende naturområder,
hvor de centrale dele udgør naturområder med høj bevaringsstatus, der bindes sammen med og udvi-
des ved ekstensivering af udnyttelsen af de mellemliggende og omgivende arealer.

Det er fra mange sider, f.eks. OECD, Naturrådet og Det Grønne Kontaktudvalg, blevet fremhævet, at
etablering af et antal større sammenhængende naturområder vil være af stor betydning for at få vendt
udviklingen og give naturen mulighed for at udvikle sig mere dynamisk og i et langt tidsperspektiv.
Sådanne store naturområder, som er omfattet af en samlet plan, og hvor natur og landskab får første
prioritet, er etableret i næsten alle andre europæiske lande. Disse områder benævnes oftest nationalpar-
ker.

En række medlemmer af gruppen har anbefalet at benævne de større sammenhængende naturområder
nationalparker. Naturrådet har i en arbejdsrapport 1 foreslået, at der udvikles et særligt dansk national-
parkkoncept.

De af IUCN 2 fastsatte kriterier for nationalparkbegrebet er imidlertid typisk baseret på statseje, særlige
statslige parkforvaltninger og forbud mod eller meget strenge restriktioner overfor landbrug, skovbrug,
jagt og fiskeri. Det engelske system af nationalparker afviger dog meget fra dette koncept, og de op-
fylder da heller ikke de af IUCN opstillede kriterier. Danmark er et usædvanligt intensivt landbrugs-
land uden øde naturlandskaber, og med de danske traditioner for decentralisering, privateje og jord-
brugsmæssig og rekreativ udnyttelse af vore naturarealer forekommer nationalparkkonceptet fremmed.
Derfor foreslås det, at benævne områderne "nationale naturområder" for samtidig at markere, at det
danske koncept for sådanne større naturområder er forskelligt og tilpasset danske forhold.

Større sammenhængende naturområder rummer, alt andet lige,  flere arter og større bestande af planter
og dyr end flere mindre naturområder med samme samlede areal og naturtyper. De mindre områder er
påvirket af uheldige randeffekter, og små isolerede bestande har endvidere svært ved at blive retable-
ret, hvis de bliver udslettet, f.eks. på grund af stærk kulde eller tørke, forurening eller af andre årsager.
Små isolerede bestande indebærer endvidere en større risiko for genetisk svækkelse. De større sam-
menhængende naturområder giver bedre muligheder for etablering og spredning af store græssende
dyrearter som f.eks. kronhjort, og muligheder for at store pladskrævende arter som havørn, kongeørn,
fiskeørn, sort stork m.fl. etablerer sig. Større sammenhængende naturområder øger naturens variation
og robusthed, hvilket er vigtigt i en tid med store påvirkninger og forandringer, herunder klimatiske.

Store økosystemer har bedre plads til dynamiske forandringer og dermed også mindre behov for pleje.
For driftsafhængige naturtyper som heder, overdrev, ferske enge og strandenge vil der endvidere være

                                                     
1 Naturrådet (2001):Nationalpark i Danmark - diskussion på baggrund af udenlandske eksempler. Arbejdsrapport
nr. 3, Naturrådet
2 The International Union for Conservation of Nature
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stordriftsfordele ved at etablere større sammenhængende områder med disse naturtyper. På langt sigt
vil det foreslåede bidrage til at holde de samlede udgifter ved naturbeskyttelsen nede, set i forhold til
det der opnås.

Etablering af større sammenhængende naturområder vil samtidig ofte være til fordel for de landskabe-
lige og kulturhistoriske interesser, ligesom de vil frembyde meget fine rammer og naturoplevelser af
høj kvalitet for friluftslivet. De vil også beskytte grundvandsressourcerne. Tilsvarende områder har i
andre lande vist sig af stor betydning for friluftsliv og turisme og dermed for udviklingen i lokalsam-
fundet.

Alt i alt vil etableringen af større sammenhængende naturområder gøre Danmark bedre i stand til at
indfri sine internationale forpligtelser med hensyn til naturbeskyttelse.

>,. &	�
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Det væsentligste formål med at etablere større sammenhængende naturområder er at give et væsentligt
løft til bevarelsen af biodiversiteten i Danmark. Særligt på økosystem-niveau er det vigtigt at få gen-
skabt/etableret nogle større sammenhængende områder til supplering af de mange små områder, som
vi typisk har bevaret i dag. Det er visionen, at man enkelte steder i Danmark skal kunne opleve store
sammenhængende økosystemer (skov, sø/mose/eng, hede og klit, hav og fjord) med mulighed for me-
re uforstyrrede økologiske processer og alle de vilde plante- og dyrearter, der naturligt hører til her.
Det skal være Danmarks gave til verdens biodiversitet at bevare typiske repræsentanter for den natur,
som er karakteristisk for vort land, ligesom Tanzania sikrer bevarelsen af savannen, og Brasilien den
tropiske regnskov.

En række delmål er væsentlige at nævne:

•  At tilvejebringe naturområder af en større udstrækning, repræsenterende forskellige typiske danske
natur- og landskabstyper,

•  som giver plante- og dyrelivet mulighed for at opretholde eller etablere levedygtige, genetisk bæ-
redygtige bestande,

•  som skaber rum for, at naturens dynamik og de økologiske processer kan forløbe uforstyrret i et
langt tidsperspektiv, og

•  som giver mulighed for spredning af plante- og dyrearter inden for området og ud i det omgivende
landskab og dermed bidrager til opretholdelsen af den generelle biodiversitet.

•  At tilvejebringe naturområder, hvor der kan udvikles erfaringer til at fastsætte mere langsigtede
prioriteringer for dansk natur og erfaringer til videreudvikling af plejeindsatsen på halvnaturområ-
der i resten af landet.

•  At skabe naturområder, der kan fungere som attraktive mål for friluftslivet og naturinteresserede
turister og derved bidrage økonomisk til lokalområdet.

Det er ikke tanken, at de større sammenhængende naturområder i deres helhed skal udlægges til fri
succession, men at dele af dem skal indeholde enten eksisterende urørte områder eller have et poten-
tiale for etablering af urørt natur. Nogle naturtyper som f.eks. overdrev og enge er helt afhængige af
drift i form af afgræsning, og disse naturtyper skal kun undtagelsesvis udlægges som urørte. Der skal
ske en afvejning af værdien af de lysåbne naturtyper med deres store betydning for biodiversiteten og
landskabet overfor værdien af fri succession. Fri succession er mest hensigtsmæssig i forbindelse med
klitlandskaber, sumpe og moser med høj vandstand, ådale, skove samt agerland, der er taget ud af drift.

Derimod skal den frie dynamik fremmes mest muligt, f.eks. således at der kun i helt nødvendigt om-
fang sker sandflugtsdæmpning og kystbeskyttelse, og således at vandløbene kan mæandrere frit.
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Områderne bør udpeges efter følgende kriterier:

•  Områderne skal udvælges, så de dækker områder, der er af central betydning for opfyldelsen af
EF´s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv (Natura 2000)

•  Områderne skal indeholde større områder med ”gammel” natur, der repræsenterer en høj beva-
ringsstatus og rig repræsentation af rødlistearter

•  Områderne skal indeholde en koncentration af naturtyper og andre naturelementer: klitter, hede,
overdrev, naturskov, enge, moser, vandløb og søer, strandenge, kyster, fjorde og hav

•  Områderne skal på nationalt plan dække et repræsentativt udsnit af natur -og landskabstyper
•  Områderne skal gerne indeholde et potentiale for fri dynamik og etablering af urørt natur
•  Områderne skal indeholde et betydeligt potentiale for naturmæssige kvalitetsforbedringer, f.eks.

gennem naturgenopretning
•  Områderne skal afgrænses, således at større samlede bebyggelser ikke medtages.

Som udgangspunkt bør der vælges et eller flere områder indenfor følgende typiske danske natur- og
landskabstyper:

•  Landskaber domineret af overdrev, f.eks. i kuperede overdrevslandskaber
•  Landskaber domineret af moser, enge og vandløb
•  Landskaber domineret af skov og sø
•  Landskaber domineret af heder og klitter
•  Landskaber domineret af strandeng, strandoverdrev, kyst, hav og fjord

Det vil være væsentligt at lade områder med høj bevaringsstatus, som f.eks. Hanstedreservatet, indgå i
et større sammenhængende naturområde, da sådanne områder i forvejen har en høj kvalitet eller meget
nemt kan få den. Sådanne områder med høj bevaringsstatus vil være væsentlige som kerneområder i
større sammenhængende naturområder.

Statsejede skov- og naturarealer kan ofte med fordel indgå som kerneområder, fordi det forenkler ud-
pegnings- og etableringsprocessen, og fordi det letter mulighederne for at fremme fri dynamik og ud-
lægning af områder til fri succession. Allerede udpegede internationale naturområder vil indgå som en
væsentlig andel af disse områder.

For at de større sammenhængende naturområder skal give et væsentligt løft til bevarelse af biodiversi-
teten nationalt og kunne omfatte eksempler på de væsentligste danske naturtyper, bør der over en læn-
gere årrække udlægges 8-10 områder.

Det skal tilstræbes, at der samtidig kan opnås kvalitetsforbedring på andre områder end biodiversiteten,
f.eks. landskabet, de kulturhistoriske værdier og beskyttelse og dannelse af grundvand og drikkevand.

Større sammenhængende naturområder vil kunne byde på natur- og friluftsoplevelser, som kun findes
ganske få steder i Danmark, f.eks. at kunne vandre i længere tid i et naturområde og opleve dyre- og
plantelivet og naturens dynamik. Der bør gennemføres formidling, og der bør om muligt udlægges
vandre- og cykelstier med primitive overnatningsmuligheder m.m.
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Etableringen af større sammenhængende naturområder skal ske ved en styret og koncentreret indsats
for at få områdernes værdi som levested for plante- og dyrelivet varigt forbedret. Områderne skal end-
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videre sikres effektivt mod byudvikling, vejanlæg m.v.,  eksempelvis gennem planlægning og frednin-
ger.

Formålet kan kun nås, hvis der på statsligt, regionalt og lokalt niveau er tilslutning til at oprette og pri-
oritere disse områder både med hensyn til gennemførelse af naturgenopretning, rejsning af frednings-
sager, anvendelse af tilskudsmidler osv. Dette bør dog ikke betyde, at der ikke er ressourcer til at løse
vigtige opgaver på  naturbeskyttelsesområdet andre steder i landet.

Den første afgrænsning og beskrivelse af områderne bør ske som led i regionplanlægningen og på
grundlag af den statslige udmelding til regionplanrevision 2005. Den administrative struktur for områ-
derne må overvejes nærmere, og der skal for hvert område udarbejdes særskilt plan for områdets be-
skyttelse, forvaltning og udvikling. Der bør for hvert område nedsættes et rådgivende og koordineren-
de udvalg.

Det anses for væsentligt, at betydelige dele af de i dag privatejede områder - så vidt muligt -  forbliver i
privat eje, således at forbedringen af områdernes naturindhold og naturkvalitet tilvejebringes gennem
anvendelse af forskellige tilskudsordninger, naturgenopretning og fredninger. Omvendt må det anses
for mest hensigtsmæssigt og realistisk, at kerneområderne gradvis overgår til statsligt ejerskab.

Det bør således tilstræbes, at etableringen af områderne så vidt muligt sker ved frivillige aftaler og er-
hvervelser, gerne i forbindelse med jordfordeling/mageskifte.

Det er i den forbindelse helt centralt, at ekstensiveringen af landbrugs- og skovbrugsdriften sker ved
frivillige aftaler, der i videst muligt omfang løber over 20 år eller mere, og som indebærer omlægning
af arealer fra omdrift til vedvarende græsning samt ophør med anvendelse af gødskning og pesticider.

I kapitel 6 er mere detaljeret beskrevet eksempler på den mulige anvendelse af virkemidler i hvert af de
foreslåede udpegede områder.

>,4 *����������)�	����0���������	������

Såfremt ideen om at etablere større sammenhængende naturområder bliver anbefalet af udvalget,
kunne det næste skridt være, at der som led i den statslige udmelding til regionplanrevision 2005 i
første omgang direkte peges på en række områder som egnede til at blive udlagt i regionplanerne.

Det foreslås, at der peges på følgende seks områder:

•  Hede- og klitlandskaber i Thy (klitter, klithede, klitplantage og søer)
•  Mols Bjerge, Stubbe sø og Helgenæs, (overdrev, hede, plantager, sø, kyster og vige)
•  Gribskov og Esrum Sø (skov, herunder urørt skov og græsningsskov og sø)
•  Det Sydfynske Øhav (strandenge, nor, lavvandede havområder)
•  Høje Møn (klinter, skov, overdrev m.v.)
•  Lille Vildmose-området (højmose, skov, overdrev)

Begrundelse

Disse områder indeholder:

•  Internationale/nationale biologiske beskyttelsesværdier
•  Stort friluftsmæssigt/turistmæssigt potentiale (Mols Bjerge, Gribskov, Høje Møn og Det Sydfyn-

ske Øhav, lille Vildmose)
•  Store landskabelige værdier
•  Store kulturhistoriske værdier (Mols Bjerge, Gribskov, Det Sydfynske Øhav og Høje Møn)
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•  Væsentlige dele af områderne ejes i forvejen af staten (klitheder i Thy, Mols Bjerge, Grib skov,
Høje Møn)

•  Områderne har en sådan karakter/ejerskab, at der kan igangsættes noget i marken forholdsvis hur-
tigt

Følgende områder foreslås overvejet som potentielle områder, der skal undersøges nærmere:
•  Gudenåens og Skjern Å´s kilder (stævningsskov/egekrat, overdrev, rentvandede kildeområder og

vandløb)
•  Store og Lille Åmose og Tissø (mose, eng, vandløb, sø)
•  Et eller flere marine områder (åbent hav)

Der kan på baggrund af de opstillede kriterier peges på en række andre områder, der ligeledes vil være
af stor interesse som potentielle større sammenhængende naturområder.

Når udlægningen af områderne indgår i en regionplanprocedure sikres høring af offentligheden og lo-
kalbefolkningens indflydelse på udlægningen af områderne gennem planlovens bestemmelser.

Det er i øvrigt helt afgørende, at lokalbefolkningen inddrages aktivt i beslutningsprocessen, både med
hensyn til spørgsmålet om områdernes udlægning og områdernes nærmere udstrækning og anvendelse.

Etablering af sådanne områder indebærer både restriktioner og nye udviklingsmuligheder på grund af
den intensiverede statslige og regionale indsats i områderne og områdernes forøgede værdi og betyd-
ning for turismen.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis amterne får mulighed for at sammenkoble regionplanlægningens
udpegning af større sammenhængende naturområder med en regionplanlægning for de områder, hvor
der kan opnås tilskud efter landbrugets tilskudsordninger. I selve etableringsprocessen vil indgå for-
handlinger med landbrugets lokale foreninger og med de enkelte lodsejere. Grundlaget vil formentlig
være en løs planskitse, som vil kunne uddybes og detaljeres, efterhånden som debatten i lokalsamfun-
det og forhandlingerne med lodsejerne skrider frem.

Det anbefales, at der til forberedelse af detailplanlægningen og indretningen af hvert område nedsættes
et udvalg med repræsentanter for de berørte myndigheder og interesseorganisationer.

Hvert område er udlagt ud fra det kriterium, at det skal rumme internationale/nationale naturværdier og
samtidig potentiale for yderligere forøgelse af naturkvaliteten. Omvendt er der taget hensyn til, at ind-
greb i landbrugsdrift og landbrugets udviklingsmuligheder bliver mindst muligt.

Det bør for hvert område, under hensyntagen til områdets karakter, vurderes nærmere hvilke land-
brugs- og skovbrugsejendomme der bør indgå i området, hvorledes ejendommenes drift kan tilpasses
formålet, og efter hvilken tidshorisont det kan ske.

Hvert område skal afgrænses og planlægges under hensyntagen til det enkelte områdes geografiske ka-
rakter og biologiske værdier samtidig med, at der skal tages hensyn til lokalsamfundets og landbrugets
udviklingsmuligheder. Det kan for visse af områderne være hensigtsmæssigt med opdeling i kerneom-
råder og randområder, hvor udviklingen for randområderne får en lang tidshorisont og mere frihed for
arealanvendelsen. Der bør, på grund af områdets karakter og hensynet til de små øsamfund, ikke stilles
samme mål for gradvis ekstensivering af landbrugsdriften indenfor Det Sydfynske Øhav, som i de øv-
rige områder. Her vil der i højere grad være tale om udvalgte naturgenopretnings- og ekstensiverings-
projekter.

Større udlæg af urørt skov/græsningsskov og lignende vil blive koncentreret i de statsejede skove og
plantager, mens de privatejede skoves drift vil være baseret på frivillige skovlovsaftaler og lignende.
Planlægning af sammenhængende stiforløb kan dog blive aktuelt.
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Der er ikke i konceptet taget stilling til jagt i de udlagte områder. Jagtbegrænsninger forventes kun at
komme på tale, hvis jagt er i strid med formålet med udpegningen.

Hele processen med planlægning, forhandlinger, indgåelse af aftaler med lodsejere, jordforde-
ling/mageskifte, opkøb, eventuelt gennemførelse af fredningssag, retablering af naturlig hydrologi og
anden naturgenopretning, vil typisk vare en længere årrække for hvert område.
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Området er afgrænset efter Natura 2000-arealerne, de statsejede arealer, skovarealer og skovrejsnings-
områder. Hele det skitsemæssigt afgrænsede område er i alt ca. 24.000 ha, heraf udgør det ikke-
dyrkede areal ca. 22.300 ha og det dyrkede areal ca. 1.750 ha. Byområder er ikke inddraget. I alt ca.
20.000 ha med klitter, klithede, klitplantage og søer. Ca. 12.600 ha af disse er §3-naturtyper. Mellem
Agger Tange og Hanstholm ligger der en række store hedeområder samt Hvidbjerg Å, der alle er ud-
pegede som internationale naturbeskyttelsesområder under Natura 2000. Hedeområderne udgør kerne-
områderne for den danske tranebestand, og Hvidbjerg Å er et af kerneområderne for den danske od-
derbestand. En krondyrbestand har siden slutningen af 1970’erne etableret sig i området.

Der er mulighed for at genskabe større sammenhæng mellem hedeområderne ved at afdrive dele af
bjergfyrbevoksningerne og ved at ekstensivere udnyttelsen af de få og små arealer, der ikke er natur
eller skov, idet det dog skal bemærkes at de små marker har betydning for såvel kronvildt som traner i
perioder. Herved kan hedeområder genskabes og klitter frilægges. Endvidere er der mulighed for over-
gang til naturnær skovdrift af skovarealerne, hvor der som langsigtet mål stiles mod etablering af
strukturelt og artsmæssige blandskove baseret på selvforyngelse med hovedvægt på hjemmehørende
træarter som skovfyr, eg, birk og med indblanding af andre nåletræarter. Der findes ikke genetisk na-
turskov og potentialet for snarligt udlæg af større områder til urørt skov er derfor lavt – men på længe-
re sigt kan der ved målrettet indsats skabes betydelige muligheder herfor. Ved førstkommende drifts-
planlægning for Thy statsskovdistrikt bør udarbejdes langsigtede landskabsplaner, som illustrerer mu-
lighederne. Lokalbefolkningen vil gennem distriktets brugerråd og ved driftsplanernes offentlighedsfa-
se blive nøje inddraget i den langsigtede planlægning.

Der er gode oplevelsesmuligheder for publikum, bl.a. via Vestkyststien. Dog vil det blive endnu bar-
skere end i dag, når dele af bjergfyrplantagerne ved kysten ryddes.

Da området er meget stort, må en indsats formentlig mest hensigtsmæssigt blive koncentreret i delom-
råder, f.eks. som led i udførelse af en samlet realiseringsplan, i forskellige perioder over det samlede
lange tidsrum, som en sådan indsats vil kræve. Således vil det være naturligt til en begyndelse at tage
udgangspunkt i den nordlige del af området omkring Hanstedreservatet.

I Regionplanforslag 2000 for Viborg Amt er hele området udpeget som ”særligt beskyttelsesområde”,
både klit- og hedeområderne og de mellemliggende klitplantager m.v., og området dækker tre større
”områder med særlige drikkevandsinteresser”. Øst for klit- og hedeområderne er der flere steder udpe-
get skovrejsningsområder i forbindelse med de eksisterende klitplantager. Meget store dele af området
er statsejet, i alt ca. 17.000 ha, der stort set er sammenhængende arealer i dag. Idéen med udpegning af
dette område som et større sammenhængende naturområde er derfor at øge kvaliteten for biodiversite-
ten inden for det eksisterende område og skabe større sammenhæng mellem de arealer, der har eller får
størst betydning for plante- og dyrelivet.
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Vådområder
•  Naturforvaltningsmidler; herunder til opkøb, magelæg mellem staten og private, jordfordeling

m.v.
•  MVJ-ordninger
•  Arealfredninger
•  Amtslig naturpleje
•  LIFE-midler fra EU (primært i udpegede NATURA 2000-områder)
•  Odderforvaltningsplanen

Skovområder
•  Gradvis rydning  af dele af bjergfyrplantagerne, så hede- og klitarealer genskabes og bindes bedre

sammen
•  Gradvis omlægning af skovene til lokalitetstilpasset træartsvalg og på lang sigt urørt skov efter

nærmere planlægning
•  Skovrejsning i skovrejsningsområderne øst for hedearealerne op til eksisterende plantager
•  Skovlovsaftaler, bl.a. fremme af naturmæssigt rigere skov og naturnær skovdrift
•  Arealfredninger
•  Sikring af nøglebiotoper i driftsplanlægningen

Landbrugsområder og landskab i almindelighed
•  Ekstensivering af visse områder
•  MVJ-ordninger
•  Amtets naturplejeaftaler om græsning o.l.
•  Bredere, dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb, søer, vandhuller og moser
•  Sikring og etablering af sammenhængende stiforløb
•  Etablering af faciliteter til naturformidling
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Det foreslåede område omfatter et helt landskab, nemlig det geologisk spændende centrale Mols Bjer-
gelandskab med dets forland og forbindelse ned til Ebeltoft Vig samt halvøen Helgenæs, de omgiven-
de havområder samt landskabet over mod og omkring Stubbe Sø. Helgenæs og Mols Bjerge udgør
randmoræne formationer med stor glacial-morfologisk fortælleværdi. Landskaberne er formet af isens
sidste fremstød sydfra. Istunger dannede de omgivende vige og skubbede Mols Bjerge og Helgenæs op
imellem sig. Det skitsemæssigt afgrænsede område omfatter ca. 10.000 ha fordelt på ca. 9.000 ha land-
areal og ca. 850 ha vandareal. §3-naturtyper udgør ca. 3.000 ha, og landbrugsarealet ca. 1.800 ha.

Mols Bjerge er et stort set sammenhængende naturområde med overdrev, heder og plantager, hvor kun
den sydligste del er præget af større sommerhusområder. Der er tale om et enestående terræn med for
danske forhold ekstremt kuperede partier og højdepunkter med storslåede udsigter. Jordbunden består
overvejende af grus og sand, men der forekommer også kridt, flint og plastisk ler. De vekslende ter-
rænformer og den alsidige jordbundssammensætning har i forening bevirket, at der optræder mange
forskellige naturtyper, og op imod 500 blomsterplanter er registreret i Mols Bjerge.

Helgenæs er et åbent landbrugslandskab med spredte små landsbyer, flere sommerhusområder og
spredte småskove overvejende af plantagekarakter. Østkystens skrænt- og overdrevsarealer er foreslået
som internationalt naturbeskyttelsesområde i sammenhæng med det allerede udpegede omkring Slet-
terhage på sydspidsen. Der findes en værdifuld skræntflora på østkysten og på skrænterne øst for Slet-
terhage Fyr som rummer mange af de arter, der er knyttet til det tørre Storebæltsområde. Ligeledes er
insektfaunaen på kystskrænterne værdifuld med en række sjældne arter. Ved Stavsøre på nordvestky-
sten af Helgenæs findes et krumoddesystem med strandoverdrev og laguner med levesteder for en
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række rødlistede arter af planter og padder. På strandengsbiotoper i Begtrup Vig findes betydningsful-
de rastelokaliteter for vadefugle og andefugle.

Det foreslås at udvide det sammenhængende naturområde Mols/Helgenæs med skovområderne nord
for Femmøller, afgrænset mod nord af hovedvej 15 og omfattende Skramsø Plantage, Skærsø Plantage
og Stubbe Sø.Store dele af skovområdet rummer dødisformationer og flader mod nord ud i Tirstrup
Hedeslette. Området udgøres af et stort sammenhængende skovområde med spredte hedeområder og
søer og vandløb af meget stor naturværdi. Der er en voksende bestand af krondyr. Stubbe Sø er udpe-
get som EF-habitatområde og rummer sammen med vandløbene og bl.a. den meget renvandede Ul-
strup Langsø en god bestand af odder.

Mols Bjerge besøges hvert år af en stort antal gæster, der bl.a. kan besøge to permanente udstillinger
ved Strandkær og Karpenhøj. En udstilling findes også ved Sletterhage Fyr på sydspidsen af Helge-
næs.

Molslaboratoriet, beliggende centralt i Mols Bjerge, er udgangspunkt for en række forsknings-
aktiviteter med hovedvægt på terrestrisk økologi og naturpleje. Laboratoriet har med baggrund i et
samarbejde mellem stat, amt og kommune for nylig fået tilknyttet en naturvejlederfunktion.

Selve Mols Bjerge er foreslået som internationalt naturbeskyttelsesområde under Natura 2000 i en
kommende revision. Staten ejer pt. ca. 800 ha af Mols Bjerge. En plan for inddragelse af de omkring-
liggende arealer bør strække sig over en lang tidshorisont. Staten ejer også hele EF-habitatområdet på
sydspidsen af Helgenæs samt området ved Vænge Sø, hvor et projekt med genskabelse af søen er ved
at være gennemført. Århus Amt ejer mindre arealer bl.a. 20 ha ved Fuglsø med potentiale for både na-
turgenopretning og rekreation.

Mols Bjerge er i regionplanforslag 2001 for Århus Amt udpeget som naturområde og muligt naturom-
råde, ligesom der er udpeget en spredningskorridor for vilde dyr der forbinder Mols Bjerge og den
centrale del af Helgenæs. Området er desuden udpeget som værende af “særlig landskabelig og geolo-
gisk interesse”. Mols Bjerge er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Der er endvidere i
regionplanforslaget udpeget flere bevaringsværdige kulturmiljøer med stort formidlingsmæssigt po-
tentiale bl.a. skanser, højryggede agre, grupper af gravhøje. I forslag til naturkvalitetsplan 2001 for År-
hus Amt er størstedelen af naturarealerne givet højeste målsætning A, og arealer der ønskes ud af om-
drift er givet 1. prioritet.

Helgenæs er i Regionplanforslag 2001 for Århus Amt delvis udpeget som naturområde og muligt na-
turområde. Hele Helgenæs er udpeget som “særligt landskabeligt og geologisk interesseområde” og
store dele er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. I forslag til naturkvalitetsplan 2001
for Århus Amt er de kystnære naturarealer mod syd og øst samt ved draget givet højeste målsætning
A, mens de centrale er målsat B.

Idéen med at udpege området som et større sammenhængende naturområde er at øge kvaliteten af bio-
diversiteten inden for det eksisterende område, og skabe rum for en afbalanceret udvikling af områdets
rekreative potentiale.

Hele området har gennem årtier været af national og regional betydning for friluftsliv og turisme.
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Vådområder
•  Naturforvaltningsmidler, herunder opkøb
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Skovområder
•  Konvertering af nåletræsplantage til løvskov, overdrev eller hede
•  Etablering af græsningsskov i mosaik i forbindelse med pleje af stærkt tilgroede hedearealer
•  Udlægning af områder til fri succession med henblik på udvikling af naturskov

Landbrugsområder og landskab i almindelighed.
•  Ekstensivering af visse områder
•  MVJ-ordninger
•  Amtslige naturplejeaftaler om græsning o.l.
•  Udbygning af eksisterende stinet og etablering af nye sammenhængende stiforløb
•  Etablering af faciliteter til naturformidling
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Området er afgrænset efter Natura 2000-arealerne og de statsejede arealer. Byområderne Nødebo og
Gadevang afgrænses fra. I alt ca. 7.400 ha er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder un-
der Natura 2000. Gribskov er med sine ca. 5.600 ha landets næststørste sammenhængende skov. Sko-
ven er yngleplads for meget store bestande af skovfugle samt fugle, der holder til ved skovsøer og mo-
ser. Esrum Sø er Danmarks dybeste sø. Den er naturligt næringsrig, næsten uforurenet og har karakter
af internationalt referenceområde. Det bør overvejes at tage landbrugsarealerne om Esrum sø med i
området f.eks. i form af MVJ-aftaler. I Gribskov er udlagt 5 større sammenhængende arealer under
naturskovsstrategien. De 5 arealer udgør tilsammen over 1.000 ha. Størstedelen af de udlagte arealer
drives med plukhugst, ca. 375 ha er urørt skov, og ca. 45 ha er græsningsskov. Der er et stort potentiale
for udlægning af flere arealer med urørt skov og græsningsskov. Målet er, at der udpeges ca. 800-1.000
ha til urørt skov og 500-1.000 ha til græsningsskov. Den resterende del af skoven omlægges gradvis til
drift efter naturnære principper, og der genskabes en mere naturlig  hydrologi, hvor dette er muligt, og
i øvrigt ikke kommer i konflikt med de meget rige kulturhistoriske værdier. Tidligere afvandede søer
og moser genskabes. En bestand af krondyr kunne genetableres ved spredning fra Tisvilde Hegn eller
evt. ved udsætning herfra og fra Jægersborg Dyrehave. Græsningsskov kan evt. etableres med
kvæg/heste. Hegning må i givet fald forventes at være en nødvendighed, bl.a. af hensyn til de veje, der
skærer igennem området. Både søen og skoven er statsejet. Nedgradering af vejene gennem skoven
kunne overvejes. Publikumspotentialet er meget stort med tog og veje direkte fra København.

I Frederiksborg Amts regionplanforslag 2001 er området udpeget som ”beskyttelsesområde for natur,
kulturhistorie og landskaber”. Området er beskrevet som et ”kerneområde for dyre- og planteliv”.
Landskaberne rundt om næsten hele området er beskrevet som ”meget værdifulde landskaber”, og i
retningslinjerne for skovrejsning er disse landskaber udpeget som områder, hvor skovrejsning er uøn-
sket. Idéen med at udpege det til et større sammenhængende naturområde er at skabe væsentligt større
arealer med høj kvalitet for biodiversiteten og at etablere bedre sammenhæng imellem dem. Spred-
ningsmuligheder for områdets plante- og dyreliv findes tildels allerede i dag, og de forbedres ved, at
der er udpeget en række skovrejsningsområder mellem Grib Skov og Tisvilde Hegn og mellem Grib
Skov og Freerslev Hegn.
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Vådområder
•  Minimering af spildevandsbelastningen af Esrum Sø
•  Genskabelse af mere naturlige hydrologiske forhold, tilkastning af afvandingsgrøfter
•  Vandløbsrestaurering
•  Genopretning af vådområder
•  Sikring eller etablering af løvskovsbræmmer langs alle vådområder
•  Evt. genudsætning af bæver
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Skovområder
•  Udlæg af store sammenhængende partier med urørt skov og græsningsskov
•  Ophjælpning af krondyrbestand og/eller etablering af kvæg/heste-græsning.
•  Sikring af nøglebiotoper i driftsplanlægningen
•  Omlægning til bæredygtig/naturnær skovdrift
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Området er skitsemæssigt afgrænset efter naturtyper og lavbundsarealer omkring øhavet. Det samlede
areal er ca. 67.000 ha, heraf er ca. 12.000 ha landareal. Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens
§3 udgør ca. 2.750 ha (23% af landarealet), skov ca. 580 ha (5%) og agerland ca. 8.000 ha (67%). Ho-
vedparten af Det sydfynske Øhav er udpeget som Natura 2000-område, i alt ca. 45.000 ha, hvoraf ca.
33.000 ha er marint område. De lavvandede havområder med spredte øer, grunde og holme rummer
mange arter bl.a. marsvin og et stort antal af ynglende, rastende og overvintrende vandfugle. Marsvinet
findes vidt udbredt i området. Området har en meget større tæthed af marsvin end hele Østersøen syd
og øst herfor og må betegnes som et vigtigt område i forbindelse med en
reetablering af den truede bestand af marsvin i Østersøen. Mange rødlistearter findes på øerne, bl.a.
den globalt truede klokkefrø. Øhavet rummer store biologiske og landskabelige værdier og store po-
tentialer for naturgenopretning. Det samme gælder Sydlangeland og den østlige del af Ærø.  I de få ek-
sisterende skove findes store kulturhistoriske værdier. Da skovene har lang kontinuitet, har de betyde-
ligt naturmæssigt potentiale. Skovdriften bør drejes i retning af at sikre disse værdier.

I Fyns Amts Regionplanforslag 2001 er Natura 2000-områderne og økologiske forbindelser imel-
lem/omkring dem udpeget som et samlet ”Natura 2000 netværk”. Endnu større partier af øhavet er ud-
peget som ”særlig landskabelige/geologiske beskyttelsesområder” og som ”større sammenhængende
landskabsområde”. Et stort samlet ”konceptområde” for udvikling af natur og miljø og turisme omfat-
ter de vigtigste dele af disse udpegninger. Regionplanlægningen giver ideelle rammer for etablering af
et større sammenhængende naturområde med stort potentiale for at forbedre levevilkårene for det rige
fugle- og planteliv og for de truede padder. Turisme og friluftliv kan udnyttes bedre i området. Et na-
turforvaltningskoncept fra 1991 beskriver en række forslag til, hvorledes der kan ske en fjernel-
se/formindskelse af de eksisterende trusler samt en forbedring af tilstanden, hvor der er dårlig status.

*�����
��������
	��������
����
����
����	������������������������	���������������� 

Vådområder
•  Naturgenopretning; herunder i forbindelse med jordfordeling, f.eks. genopretning af inddæmmede

nor, retablering af strandenge og vandhulsetableringer for truede padder
•  MVJ-ordninger: f.eks. græsning på strandenge og omkring ynglevandhuller for truede padder
•  Arealfredninger
•  Amtslig naturpleje
•  LIFE-midler fra EU (primært i udpegede NATURA 2000-områder) – et LIFE-projekt til redning

af klokkefrøen er under udførelse
•  Regulering af færdsel på særligt vigtige ynglelokaliteter for fugle, f.eks. på strandenge og ubeboe-

de øer

Skovområder
•  Ingen skovområder på småøerne – skovrejsning uønsket
•  På Sydlangeland sikring og udvikling af skovenes naturpotentiale

Landbrugsområder og landskab i almindelighed
•  Ekstensivering af visse områder
•  MVJ-ordninger
•  Amtets naturplejeaftaler om græsning o.l.
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•  Bredere, dyrkningsfrie bræmmer langs søer, vandhuller og moser
•  Sikring og etablering af sammenhængende stiforløb
•  Etablering af faciliteter til naturformidling i egnede bygninger
•  Styrkelse af faciliteterne for turisme

(����%��
Det skitsemæssigt afgrænsede område omfatter et geografisk og visuelt afgrænset område på ca. 4.400
ha. Landarealet er ca. 2.500 ha, vandarealet er ca. 1.800 ha (afstand fra kyst 1 km). En del af området,
incl. Møns Klint, er statsejet, og den langt overvejende del af området er fredet – i alt 2.100 ha. Inden-
for området findes ca. 350 ha §-3 naturtyper, ca. 850 ha skov og, ca. 1.500 ha dyrket areal. Området
har to karakteristiske hovedlandskaber: Busemarke Sø og Mose og det vældige bakkeland Høje Møn,
der brat afgrænses mod Østersøen af den 8 km lange og over 100 meter høje Møns Klint.

Busemarke Sø og Mose og Råby Sø indgår i Borrelavningen, der i stenalderen var en havarm. Om-
rådet er omfattet af EF-Habitatdirektivet og rummer adskillige prioriterede naturtyper – herunder
flere ekstremrigkær. Området er til dels opdyrket og afvandet. Planer om genskabelse af områdets
vådområder – herunder  at lade vandet i Busemarke Mose naturligt søge ud igennem klitrækken til
havet - er langt fremskredne (VMP II-projekt).

Kridtundergrunden på Høje Møn blev ved sidste istid presset opad, og Høje Møn rummer en for Dan-
mark unik samling af dyr og planter, der er omfattede EF´s fuglebeskyttelses- og EF´s Habitatdirektiv.
Området rummer mange sjældne og rødlistede arter, som har den eneste eller en ud af ganske få dan-
ske forekomster bl.a. mange plantearter, svampe, insekter og fugle – herunder vandrefalken, der efter
30 års fravær fra Danmark igen yngler på klinten. Efterhånden sjældne arter som hugorm og markfir-
ben har et af sine få kerneområder i Østdanmark på Høje Møn og langs med kysten i syd. De er dog
sine steder trængt af intensiv landbrugsdrift.

Hele Østmøn er i regionplanen udpeget som regionalt naturområde. Området vest og syd for Klinte-
skoven er udpeget som regionalt naturområde uden jordbrugsinteresse, særligt fredningsmæssigt be-
skyttelsesområde og minusområde for skovrejsning. Området er desuden omfattet af to store sammen-
hængende fredninger, der  bl.a. skal sikre landskabelige værdier og offentlig adgang. Store dele udpe-
get som SFL-område. Nye områder kan overvejes inddraget. Muldlaget er meget tyndt og mange ste-
der farver kalken markerne helt hvide. Her rummer området stort potentiale for naturmæssige kvali-
tetsforbedringer ved ekstensivering af driften. Syd for klinteskoven på en brakmark er f.eks. indvandret
tre rødlistede arter bred- og randtæger.

Hele Høje Møn er af største interesse for friluftslivet og turismen, og flere hundredetusinde mennesker
besøger området�hvert år. Der er fremskredne planer om at etablere et besøgscenter ved klinten. Der er
et omfattende stinet for gående og cyklende, som dog kan forbedres.
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Vådområder
•  Naturgenopretning ved hjælp af VMP II, græsningsaftaler, høslet

Skovområder
•  Udlægning af skov til fri succession på Høje Møn - bl.a. af hensyn til ynglende Stor skalleslu-

ger
•  Sikring af nøglebiotoper i driftsplanlægningen
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Landbrugsområder og landskab i almindelighed
•  Ekstensivering af landbrugsdrift ved genskabelse af kalkoverdrev
•  Genskabelse af småbiotoper, dyrkningsfri bræmmer (MVJ- og naturforvaltningsmidler, hegns-

tilskud)
•  Amtslig naturpleje af fredede arealer og fortidsminder
•  Amtslige naturplejeaftaler på enge/overdrev
•  Udbygning af eksisterende stinet for gående og cyklende
•  Etablering af besøgscenter ved klinten
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Lille Vildmose med Tofte skov, de bevarede dele af højmosen og Høstemark skov hører blandt Dan-
marks allerfineste naturområder med optimale muligheder for at store pladskrævende fuglearter som
trane, kongeørn og sort stork kan etablere sig. Området er udpeget som internationalt naturbeskyttel-
sesområde under Natura 2000. Tofte Skov og Høstemark Skov har store naturskovsarealer og store
krondyrbestande. Der er vildsvin i Tofte Skov, der indgår i den ca. 3.500 ha store indhegning  omkring
den mest velbevarede del af Lille Vildmose.  Lille Vildmose er Danmarks største velbevarede højmose
og en af de største velbevarede højmoser i det nordeuropæiske lavlandsområde. På de store afgravede
tørvearealer i den nordlige del af vildmosen er der gennemført naturgenopretningsprojekter, og der kan
foretages yderligere naturgenopretning i dette område.

Desuden ligger der et stort potentiale i at plante skove imellem Rold Skov og Lille Vildmoseområdet,
således at spredningsmulighederne og sammenhængene styrkes og således at området med tiden kan
udvides til også at omfatte Rold Skov. Rold Skov er Danmarks største skov med store naturskovsare-
aler og mange andre velbevarede skov- og naturtyper, bl.a. mange rene kilder, og med tilknytning til
Lindenborg ådal og Madum sø. Der er en stor krondyrbestand i skoven.

Frilufts- og turismepotentialet er stort med beliggenheden nær Aalborg og Rebild Bakker.

I Regionplanforslag 2001 for Nordjyllands Amt er kerneområderne af de eksisterende naturområder
udpeget som ”regionale naturområder” og ca. halvdelen af de mellemliggende områder som ”naturom-
råder”. Den anden halvdel af de mellemliggende områder er udpeget som ”jordbrugsområder” med
mindre dele som ”regionale jordbrugsområder”. Den afgravede nordlige del af Lille Vildmose er ud-
peget som ”regionalt råstofområde”, der skal overgå til at være ”regionalt naturområde”, når råstoffer-
ne er indvundet. Tofte Skov, Høstemark Skov og Lille Vildmose er beliggende i ”område med be-
grænsede drikkevandsinteresser”, mens den vestlige del af området ligger i ”område med drikke-
vandsinteresser” og for en dels vedkommende i ”område med særlige drikkevandsinteresser”, herunder
det meste af Rold Skov. Der er udpeget skovrejsningsområder nord for Høstemark Skov samt syd for
Tofte Skov og mellem Arden, Terndrup og Hadsund. Et netværk af ”økologiske forbindelser” kæder
derudover områdets store naturområder sammen. Der er således gode planlægningsmæssige mulighe-
der for at realisere et større sammenhængende naturområde her. Der verserer en fredningssag for Lille
Vildmose, inkl. råstofområderne, Høstemark Skov og Tofte Skov.
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Hovedparten af området er udpeget som Natura 2000-områder, og ca. 500 ha er i dag ejet af staten.
Området kaldes ”Det store Vandskel”, og det passeres af Hærvejen. Her udspringer Danmarks to stør-
ste åer: Gudenåen, der er den længste, og Skjern Å, der er den vandrigeste. Åerne løber i den samme
tunneldal, men i hver sin retning. På de første strækninger af deres løb modtager åerne ikke meget for-
urenet dræn- og spildevand. De store kildeområder og de øvre løb huser derfor et rigt rentvandsplante-
og dyreliv. I området findes landets største egekrat. I den centrale del af området har staten opkøbt og
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etableret et større område med meget store landskabelige og biologiske værdier. I overensstemmelse
med en gennemført fredning afdrives nåletræsplantninger, egekrattene styrkes ved fjernelse af selvsåe-
de nåletræer, enge og lyngheder afgræsses på ny af kreaturer, og dyrkede marker udlægges til græs-
ning. Denne indsats bør styrkes ved gradvis udvidelse af naturarealerne og ekstensivering af land-
brugsdriften på de omkringliggende arealer. Området omkring Gudenåens og Skern Å´s kilder rummer
indenfor et forholdsvis lille areal meget store landskabelige, biologiske og kulturhistoriske interesser.
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Hele området er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde under Natura 2000 på grund af
forekomster af diverse vandløbs- og søtyper med tilhørende plante- og dyreliv, herunder forekomst af
odder og i Tissø store mængder af fugle. Genudsætning af bæver er en mulighed som led i områdets
udvikling. Der er et stort naturgenopretningsprojekt under forberedelse i Store Åmose der både vil
gavne naturværdien og de internationale kulturhistoriske værdier. I tilknytning til sø- og moseområ-
derne ligger flere store skove. En lille bestand af genudsatte krondyr findes her, og bestanden burde gi-
ves flere muligheder for at sprede sig til gavn for de naturtyper, der har fordel af ekstensiv græsning.
Det vil være en forudsætning, at der etableres adgangsmuligheder i Store Åmose for friluftslivet. Bro-
mølle Kro er et skattet samlingspunkt for egnens befolkning og turister.

I Regionplanforslag 2001 for Vestsjællands Amt er kerneområderne udpeget som ”beskyttelsesområ-
de”. ”Økologiske forbindelser” fører til og fra området. De omgivende skove og herregårdslandskaber
er også udpeget som ”beskyttelsesområde” og er desuden udpeget som ”besøgsområde”. Øvrige rand-
zone omkring området er ”landskabsområde”, en mindre del mod sydøst er ”jordbrugsområde”. Alle
arealer omkring området er ”områder, hvor der kan rejses skov”, og der er udpeget skovrejsningsom-
råder nordøst for St. Åmose mellem Kongsdal og Brorfelde Skov og nordvest for Lille Åmose. Alle
kerneområderne er indeholdt i et ”større uforstyrret landskab”. Regionale stier er planlagt flere steder i
området. Hele området er et ”område med drikkevandsinteresser”. Der er således gode planlægnings-
mæssige muligheder for at realisere et større sammenhængende naturområde her, også med udvik-
lingsmuligheder for friluftliv og turisme.
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•  at det indgår i den statslige udmelding til regionplanrevision 2005, at der anbefales udpeget føl-
gende 6 områder som egnede til at blive udlagt i regionplanen som nationale naturområder:

- hede- og klitlandskaber i Thy (Viborg amt)
- Mols Bjerge, Stubbe Sø og Helgenæs (Århus amt)
- Gribskov og Esrum Sø (Frederiksborg amt)
- Det Sydfynske Øhav (Fyns amt)
- Høje Møn (Storstrøms amt)
- Lille Vildmose-området (Nordjyllands amt)

Områderne afgrænses og udpeges af amterne under inddragelse af lodsejere og lokalbefolkning, og der
fastsættes retningslinier for deres midlertidige administration og deres etablering. Den administrative
struktur for områderne må overvejes nærmere. Der udarbejdes for hvert område en plan for områdets
beskyttelse, forvaltning og udvikling, og der nedsættes et rådgivende og koordinerende udvalg for
hvert område.

Formålet med at etablere sådanne større sammenhængende naturområder er at styrke naturområdernes
størrelse, sammenhæng og kontinuitet, således at den frie dynamik og naturkvaliteten fremmes. Områ-
derne er udvalgt bl.a. på grund af deres internationale og nationale naturbeskyttelsesværdier. Der er
også lagt vægt på, at de er af stor betydning for friluftslivet, og at de centrale dele er ejet eller admini-
streret af staten.
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•  at følgende områder  overvejs som potentielle nationale naturområder, som skal vurderes nærme-
re:

- Gudenåens og Skjern Å´s kilder (Vejle amt)
- Store og Lille Åmose og Tissø (Vestsjællands amt)
- Et eller flere marine områder

•  at der nedsættes et udvalg under Skov- og Naturstyrelsen med repræsentanter for de berørte inte-
resseorganisationer og myndigheder, der får til opgave at beskrive et fælles koncept for de natio-
nale naturområder.Udvalget skal endvidere vurdere, hvorledes offentligheden og lokalbefolknin-
gen inddrages i beslutningsprocessen samt hvorledes berørte landbrugsejendomme inddrages, og
hvordan deres drift kan tilpasses formålet med de enkelte områder.
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Emnet har tidligere været behandlet i naturgruppen: mødepapir 3.8.1: Notits om etableringen af spred-
ningskorridorer/økologiske korridorer

Dette notat handler om betydningen af opdelingen af naturen i mindre dele (fragmentering), barrierer-
ne mellem naturområderne og især om muligheden for at minimere effekten af dette med økologiske
forbindelser.
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Siden tiden omkring 1850 er der sket nogle markante ændringer i det danske landskab, der er resulteret
i en indskrænkning og opsplitning af naturen (fragmentering).  Samtidig har karakteren af landskabet
ændret sig fra at være vådt og bart (få træer) til at være tørt og træfyldt. Befolkningen er steget fra 1,4
til 5,3 millioner. Dette har samlet forstærket den menneskelige påvirkning af landskabet, samtidig med
at der sket ændringer af væsentlige påvirkningsfaktorer, som ophør af græsning og næringsstof- berig-
ning. Samtidig er der sket klimaændringer i perioden, således er gennemsnitstemperaturen er steget fra
7,1 til 8,0  grader.

Disse ændringer har ændret naturgrundlaget i Danmark, så den del af den danske natur, der har et højt
indhold af biologiske mangfoldighed (høj naturkvalitet note: ikke nødvendigvis lig med mange arter))
er under et stadigt pres.  Nogle af de tilbagegange vi ser for en del arter, kan skyldes en reduceret såvel
økologisk som genetisk spredning som følge af en øget afstand mellem de resterende levesteder for
arten.
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Et kerneområde er et naturområde, der har en størrelse og kvalitet så det kan opretholde eller sikre en
stabil bestand af en given art på kort sigt.

En økologiske forbindelse forbinder kerneområder og giver mulighed for at en art kan spredes eller
vandre mellem kerneområder. En økologiske forbindelse har ikke en størrelse eller kvalitet der i sig
selv kan sikre en stabil bestand på kort sigt.

Betegnelsen økologiske forbindelser anvendes i  den statslige udmelding for regionplanrevision 2001,
men kært barn har mange navne, så økologiske forbindelser optræder som korridorer, spredningskorri-
dorer, økologiske korridorer, grønne korridorer, grønt netværk, økologisk infrastruktur, Natura 2000-
netværk mv.

Der skelnes sædvanligvis mellem to typer af korridorer: ægte korridorer, der bruges som sprednings-
eller vandringsvej og levestedskorridorer (habitatkorridorer), der er så store at en art kan opretholde en
bestand indenfor korridoren.

En økologiske forbindelse  skal ses fra to sider: den enkelte arts og den fysiske planlægnings. Kunsten
er et få de to sider til at mødes, så de økologiske forbindelser der planlægges får en biologisk betyd-
ning for flest mulige arter.

Spredning er en proces, hvor en enhed (f. eks. frø, æg, spore eller individ), der forlader et levested og
passivt eller aktivt flyttes til et nyt levested, hvor enheden etablere sig og får afkom.
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Spredning skaber nye bestande af en art, ligesom den opretholder kontakt mellem forskellige bestande
og skaber dynamik indenfor bestandene.

Der er to typer af spredning: økologisk spredning og genetisk spredning.

Økologisk spredning er dels kolonisering af egnede levesteder (udbredelse af arten) og dels indvan-
dring af individer fra delbestande med et overskud til delbestande med et underskud (opretholdelse af
en samlet stor bestand, metapopulation).

Hvor hurtigt et egnet levested koloniseres beror på artens spredningsevne, og tætheden og styrken hos
spredningskilden.

Forekomsten og størrelsen af en bestand afhænger af  balancen mellem på den ene side spredningen til
bestanden og bestanden egen produktion af nye individer og på den anden side individernes dødelig-
hed eller udvandring. Individernes overlevelse påvirkes af mange økologiske årsager: ugunstigt klima
eller miljø, næringsmangel, konkurrence, sygdomme samt af genetisk årsager, som indavl eller mang-
lende tilpasning til miljøet.

Eksempel:
Ved en undersøgelse af 5 vandhuller, hvor der ynglede løgfrø omkring en landevej på Djursland, viste
at der i der i det ene vandhul var en overskudsproduktion af løgfrø, mens der var underskudsprodukti-
on i de andre vandhuller. Bestandene i 4 af vandhullerne blev kun opretholdt fordi der skete en ind-
vandring fra "overskudshullet".

Genetisk spredning har allerede ved små udvekslinger en stor homogeniserende effekt. Det har betyd-
ning inden for naturbevaring i de tilfælde, hvor det i et enkelt område ikke er muligt at opretholde en
bestandsstørrelse på et niveau, der sikrer bevaringen af genetisk variation eller forhindrer indavlsde-
pression. Findes der flere geografisk adskilte delpopulationer kan disse ved et passende – forholdsvis
begrænset- antal udvekslinger gøres til en genetisk set stor sammenhængende bestand.

Vandring (migration) er en to-vejs bevægelse over relativ lang afstand mellem to levesteder. Bevægel-
sen er som oftest sæsonbetonet. Migration kendes fra Danmark fra vandrefisk og trækfugle.

Fragmentering opdeling af levesteder i mindre og mere isolerede områder. Der er tre elementer i frag-
menteringen: arealtab, mindre størrelse af levestederne og øget afstand mellem levestederne.

Effekten af fragmenteringen er
•  lavere bæreevne på grund af randeffekter � mindre bestandstæthed
•  isolering af bestande � større risiko for lokal uddøen (af tilfældige  årsager)
      � indavl, genetisk drift  � større risiko for lokal uddøen
•  arterne får svære ved at nå egnede levesteder (spredning)
•  der er en sammenhæng mellem areal størrelse og artsantal  � fald i antal arter

Eksempler
•  Frø af gul stenbræk fra danske lokaliteter har en lav spiringsevne. Spiringsevnen øges 2½ gang

ved krydsning af individer fra forskellige lokaliteter.
•  Undersøgelser i Sydsverige har vist at 1/3 af plantearterne på enge og overdrev er spredningsbe-

grænsede.
•  Motorvej E45 er en markant spredningsbarriere. Dens anlæggelse syd for Vejle medførte at løv-

frøbestanden i området blev delt op, hvorefter restbestanden øst for motorvejen uddøde.
•  Hasselmusen er uddød i Margrethelund (30 ha) nord for Svendborg efter at skovområdet er blevet

isoleret fra de øvrige hasselmuse-lokaliteter i området af en omfartsvej og industriområder.
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•  Fyns amt har i deres undersøgelse af strandenge vist at jo større strandengene er jo flere plantearter
er der.

Barrierer er fysiske strukturer der hindre eller begrænser spredning eller vandring mellem levesteder.
Det kan være kunstige barrierer (byer, veje, marker, plantager, opstemninger) eller naturlige barrierer
(vandløb, søer, havet). Det er kun de kunstige barrierer der bliver behandlet her.

Eksempler:
Trafikken i det åbne land er siden 1970 blevet 3 doblet. Det betyder, at vejenes barrierevirkning er støt
stigende. DMU har vist at den genetiske variation hos grævlinger er blevet reduceret siden 1960´erne.
Det tilskrives at store veje kraftigt reducerer genspredningen mellem bestandene af grævlinger. Noget
tilsvarende er ikke fundet hos ræve.
Århus Amt har i forslag til regionplan 2001 kortlagt 165 barrierer, der hindrer spredningen i amtets
grønne netværk. Barriererne fordeler sig således på vej- og banetyper:

$��5�6� �
�5�6� �	

���5�6�
Motorveje 10
Store landeveje 8 18
Landeveje 56
Biveje 44

'	5��0���� �5��0���� ���5�0����
Baner 14 5 10

Kortlægningen af barrierer på det eksisterende vej- og banenet i Århus Amt viser, at der er et stort
behov for at  lave faunapassager for eksisterende infrastrukturanlæg. Hvis Århus Amt er repræsen-
tativt for hele landet, er det tilsvarende tal på landsbasis omkring 1300 for vejene.

�����������
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Der har været rejst en del kritik af korridorbegrebet.  Forestillingen om et grønt netværk som en økolo-
gisk infrastruktur er intuitivt meget forståelig, men er samtidig men meget kraftigt forenkling af pro-
blemstillingen. Vi kan selvfølgelig ikke bestemme hvordan dyr og planter skal bevæge og sprede sig i
landskabet. Men vi kan øge muligheden for at nogle arter kan sprede sig  mellem egnede levesteder
ved hjælp af korridorer.

Korridorer der binder større uforstyrrede levesteder kan hjælpe nogle arter til at overleve. Hidtil har
debatten været ført på et teoretisk grundlag, da opstilling af forsøg, der kan vise om korridorer fungerer
har været ganske vanskelige. Det kræver mærkning af dyr, og det har været lettest for større dyr, der
som regel godt kan klare sig uden specielle korridorer. Udviklingen af DNA-teknik så det er muligt at
tage genetiske fingeraftryk, har været et gennembrud indenfor området.

En netop offentliggjort undersøgelse ved hjælp af DNA-teknik af skovmus i staten Washington viser at
skovkorridorer er nødvendige for spredningen af en art af skovmus mellem skovstykker, mens det ikke
er tilfældet for en anden art af skovmus (Conservation Biology, vol 15, p 1, refereret i New Scientist,
7. april 2001 p 16). Det var muligt at påvise at korridorer øgede bevægeligheden af individer og gener
igennem et fragmenteret landskab. Eksemplet viser at paradigmet omkring spredningskorridorer skal
væk fra forudsætningen om at alle arter skal bruge/have brug for korridoren. Dette har været en fejlag-
tig forudsætning ved tidligere studier af korridorer.
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I forhold til den danske debat, skal man være opmærksom på at Danmarks Miljøundersøgelser i 1998
på baggrund af et års litteraturudredning om fragmentering og korridorer i landskabet anbefalede føl-
gende (DMU faglig rapport nr. 232, s. 54):
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I forhold til diskussionen om reduktion af trafikdræbte dyr ved hjælp af faunapassager findes der en
interessant undersøgelse af forekomsten af trafikdræbte dyr i det sydlige Sverige. Den viste at dyrene i
højere grad færdes langs vandløb og andre landskabsøkologiske ledelinier. Der var derfor en ophob-
ning af trafikdræbte dyr, hvor disse ledelinier krydsede vejene.
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Naturområderne i Danmark er tilfældig fordelt, men koncentrerer sig i forhold til forskellige topografi-
ske strukturer: så sammenhængende natur findes overvejende i ådale, omkring israndslinier og vand-
skel samt langs kysterne.

Ådale findes over alt i landet om end i forskellige højdeskalaer. Højdeforskellen kan varier fra nogle få
meter på hedesletterne til 30-40 meter i de jyske ådale.

I ådalene findes der mange forskellige naturtyper organiseret på langs gennem dalen: vandløbet; enge,
moser eller sumpskov omkring vandløbet; væld langs skrænterne; overdrev eller løvskov på skrænter-
ne. Der vil derfor være spredningsmuligheder gennem dalene for såvel arter med specielle biotop krav
som for landskabsarter.  De menneskeskabte barrierer er spærringer i vandløb, dræning, opdyrkning af
engene, byområder, veje på tværs, tilplantning af skrænterne, konvertering af løvskov til nål, ophør af
græsning.

Israndslinier er en anden topografisk struktur, hvor der ofte er et meget stort naturindhold, fordi isen
ofte har gjort landskabet svært opdyrkelig. Eksempler er skovbæltet på Sydfyn og moserne på Odsher-
redbuen og langs den Jyske Højderyg. Barrierer er f. eks. veje konvertering af eng til byg eller løv til
nål.

Kysterne har ofte et dynamisk element i landskabet, hvor der kan være skrænter, strandsumpe, stran-
denge, klitter, klithede og marsk. Barriererne er inddæmning, sommerhusområder, byer, plantager.

Ved vandskel er mange af de strukturer der fungerer som ledelinier opløst. Det betyder at områderne er
sårbare overfor barrierer. Der er en tendens til at lægge nye overordnede veje i vandskel, det betyder
samtidigt at det er vanskeligt at lave faunapassager under vejene på grund af "den lave topografi".
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Det gamle dykningssystem er organiseret i sogne med den intensive dyrkningsflade i midten omkring
landsbyen og med er vanskelige opdyrkelige dele langs grænserne. Dvs. at naturen ofte ligger i sogne-
skellene. Tendens er at nye overordnede veje placeres i ejerlavskel, da de her påvirker ejendomsstruk-
turen mindst. Derved kommer vejene i konflikt med naturindholdet og spredningsveje i landskabet.
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Natura 2000-nettet er nu ved at tage sin endelige form i Danmark. Den økologiske sammenhæng i
Natura 2000-nettet omtales i EF-habitatdirektivet artikel 10:
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Der er med andre ord ikke noget krav i direktivet om et sammenhængende net af økologiske forbindel-
ser, der forbinder Natura 2000-områderne, men overladt til det enkelte medlemsland selv at vurdere
nødvendigheden Danmark er det land i Fællesskabet, der har den største del af sit totale arealet i om-
drift og dermed mest fragmenteret natur, hvorfor vi bør gøre en særlig indsats for at få en sammen-
hæng i den natur der er tilbage.

For de fleste arter der er omfattet af habitatdirektivet gælder at en gunstig bevaringsstatus bedst sikres
ved at forbedre levestederne lokalt, så der kan opbygges og sikres store levedygtige bestande. Der er 7
vandrefisk (snæbel, havlampret, flodlampret, (stør), stavsild, majsild og laks) som omfattet af direkti-
vet, hor fri passage i vandløbene er nødvendig for at sikre de nuværende bestande.  For de øvrige arter
vurderes det at kun odderen og hasselmusen har et spredningspotentiale, som kan understøttes gennem
økologiske forbindelser.
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Snæbel:
Vandrefiskenes overlevelse er afhængig af den fri passage mellem gydeplads / opvækstområde og fou-
rageringsområdet. Vandløbets evne til at fungere som økologisk korridor er afhængig af eksisterende
spærringer som dambrug, stemmeværker og rørlægning af vandløbet. Barrierereffekten af disse kan
afhjælpes ved anlæg af fisketrapper, stryg og omløb. Fisketrapper kan afhængig af udformningen
hjælpe de stærke vandrefisk som laks og ørred men ikke for Snæbel. For at sikre snæbelens vandrerute
er det nødvendigt at fjerne spærringer eller anlægge et stryg eller omløb.

Hasselmus:
Den lille syvsover, hasselmusen, er tilknyttet løvskoven. Når den vågner af sit vinterhi ved jorden om
foråret klatrer den op i buske og trækroner, hvor den lever hele sommerhalvåret. Spredningen foregår
oppe i trækronerne og hasselmusen er derfor meget afhængig af sammenhængende vegetation. Sam-
menholdt med syvsoverens lave bestandstæthed og lave reproduktionsrate gør det den yderst sårbar
over for fragmentering af skovarealer samt fjernelse af levende hegn. Fragmenteringen af levesteder
kan føre til isolering af små ikke-levedygtige bestande. Isolerede skovstykker mindre ned 20 ha er
uegnede til at understøtte levedygtige bestande. Når først hasselmusen er uddød fra et område, vil den
have meget svært ved at genindvandre. Et sammenhængende løvtræsbælte i hasselmusens udbredel-
sesområde vil være med til at sikre de nuværende bestande.
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Hedepletvinge:
Sommerfuglen, hedepletvinge er en relativt stationær art, selv små forøgelser mellem egnede leveste-
der kan få katastrofale konsekvenser. Dette forøges af artens tildens til store udsving i populationsstør-
relse. Hedepletvinge kan kolonisere arealer der ligger op til 500 m fra kernelokaliteten. Til sjældenhe-
derne hører kolonisation af arealer 3-5 km væk fra eksisterende lokaliteter.
Hedepletvinge viser, som flere andre dagsommerfugle, tegn på at have en metapopulationsdynamik.
En metapopulation er en population, der består af flere delpopulationer. Det vil sige en række lokale
delpopulationer som gensidigt påvirker hinanden ved, at individer bevæger sig mellem delpopulatio-
nerne. I det opsplittede landskab vil nogle af delpopulationerne (som oftest de største) eksisterer i en
længere tidsperiode end andre (som oftest de små), men ingen delpopulation kan betragtes som evig.

Hvis hedepletvinges spredningsbehov skal tilgodeses og arten overleve på lang sigt er det nødvendigt
at etablere et netværk af tætliggende levesteder, som den enkelte metapopulation kan benytte sig af.
Hedepletvinge er akut truet i Danmark.
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I de statslige udmeldinger for regionplanrevisionerne  1993, 1997 og 2001 er amter i stigende omfang
blevet bedt om at inddrage økologiske forbindelser i den fysiske planlægning.

De nationale mål for 2001 er:
•  For at styrke spredningsmulighederne og dermed sikre stabile bestande af vilde plante- og dyrear-

ter skal et netværk af økologiske forbindelser og levesteder for det vilde plante- og dyreliv etable-
res og forbedres.

•  Målet hermed er at sikre naturtyper og levesteder og undgå forstyrrelser, der har betydelige konse-
kvenser for de arter, områderne er udpeget for.

•  I netværket indgår de internationale naturbeskyttelsesområder udpeget efter EF's fuglebeskyttel-
sesdirektiv og EF-habitatdirektiv.

•  Samlet skal Ramsar-, EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområderne, de øvrige naturområder samt
økologiske forbindelser danne den danske del af 'Natura 2000-nettet'- et net af grønne strukturer i
EU, på tværs af landegrænserne for at sikre det vilde plante- og dyreliv i Europa.

Største delen af amterne er har nu offentliggjort deres forslag til økologiske forbindelser i regionplan-
forslag for 2001-2013. Der er anvendt forskelligt grundlag for udpegningen og de økologiske forbin-
delser er ikke altid sammenhængende på tværs af amterne (bilag 1).
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Der er mange naturlige og menneskeskabte barrierer i landskabet og med den nuværende udvikling
vil barrierevirkningen forstærkes fremover. Forvaltningen af landskabet er derfor af overordentlig
stor betydning for at sikre levemulighederne for vore vilde dyr og planter og følgende 'forholds-
regler bør tages i betragtning:

•  barriererne i landskabet resulterer i en reduktion og isolering af mange plante- og dyrebestan-
de og har for visse arter også indflydelse på den genetiske variation. Er ønsket at bevare den
genetisk variation, kan det opnås ved at opretholde populationen på en vis størrelse og fremme
udvekslingsmulighederne mellem bestande.

•  erfaringer viser, at et landskab med et godt og veludviklet net af spredningsveje kan indeholde
mange flere arter og individer end et mere ensartet landskab. Spredningsveje bør være så brede og
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sammenhængende som muligt og naturkvaliteten bør svare til de krav der stilles af de arter, man
ønsker at tilgodese.

•  de regionalt udpegede spredningskorridorer og ledelinjer i landskabet bør prioriteres højt i for-
bindelse med udbygning af f.eks. vej- og jernbaneanlæg. Funktionen kan forøges væsentligt,
hvis arealerne ekstensiveres eller der etableres vandhuller og mindre beplantninger samt fler-
rækkede løvtræshegn på langs af korridorerne. Beplantninger kan dog være i konflikt med
æstetiske landskabelige hensyn.

•  i det virkelige landskab er det sjældent muligt at opbygge et ideelt system af landskabsele-
menter for at opretholde landskabssammenhængen. I stedet bør de eksisterende lokale net-
værk/strukturer styrkes ved bl.a. at landskabselementer som har overlevet i et intensivt udnyt-
tet landskab bevares og sammenhængen mellem resterne af de naturlige landskabselementer
styrkes. Faunapassager kan forøge spredningsmulighederne for en lang række arter.

•  gennemførelsen af naturkvalitetsplaner i amterne og i denne forbindelse værdisætning af na-
turarealer vil være et godt udgangspunkt for forvaltningen af landskabet og prioriteringen af
spredningskorridorer.
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For at få sammenhæng mellem amternes forskellige netværk af økologiske forbindelser og for at kun-
ne prioritere indstasen for at fjerne større barrierer på nationalt plan bør der opbygges et natio-
nalt/regionalt netværk af økologiske forbindelser.

������
Formålet med et nationalt/regionalt netværk af økologiske forbindelser er at sikre områder med god
naturkvalitet har mulighed for at udveksle individer med det formål at sikre at større bestande, me-
tapopulations dynamik, dels at minimere den genetiske isolation, som fragmenteringen giver anled-
ning.

I et større perspektiv skal det være muligt for arter at reagere på klimaændringer.
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Et nationalt/regionalt netværk af økologiske forbindelser bør tage udgangspunkt i følgende overordne-
de topografiske strukturer:
•  vandløbsstruktur

-   vandløb
-   vådbund
-   skrænter

•  israndslinier
•  vandskel
•  kyster

Udpegning, etablering og sikring af økologiske korridorer bør tage udgangspunkt i de eksisterende
naturgivne forudsætninger. Grundsynspunktet er her, som i andre sammenhænge hvor man taler om
naturkvalitet, at det bedste resultat opnås ved at sikre og forbedre eksisterende naturområder og natur-
lokaliteter. Det gælder ikke mindst for naturtyper som overdrev, heder og  moser. Når sådanne natur-
typer først er ødelagt/påvirket af opdyrkning, gødskning eller sprøjtning tager det meget lang tid at op-
nå samme kvalitet igen, og ofte må det desværre i dag anses for umuligt.
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Det ofte ikke er muligt at få en sammenhængende økologiske forbindelser udfra eksisterende naturom-
råder. Derfor bør netværket består dels af fungerende og dels af potentielle økologiske forbindelser.
Det bør anvendes et naturkvalitetssystem til at værdisætte de fungerede forbindelser og prioritere de
potentielle med.

&����
Netværket opdeles i nedenstående 7  typer af økologiske forbindelser. Der vil lokalt være overlap
mellem flere af typerne ligesom flere af typerne vil optræde enden for den samme økologiske forbin-
delse, f.eks. vil de 4 første typer kunne være repræsenteret side om side i ådale.

•  vandløbssystemer
vandløb, søer, bredzonen

•  våde naturtyper
sumpe, moser, enge, sumpskove

•  tørre naturtyper
heder, overdrev

•  naturlige skove
løvskov, -krat

•  kyster
strandsumpe, strandenge, klitheder, kystskrænter, litorinaskrænter

•  høj biotoptæthed (tæthed i levesteder)
tæthed i ynglelokaliter, levesteder; hovedsagelig padder

•  rasteområder
hovedsagelig trækfugle
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Der vil være forskellige niveauer i netværket alt efter hvilke interesser der skal være tages og hvilke
interessenter der forvalter dem. Eksempelvis har Danmark en national forpligtigelse til at sikre en gun-
stig bevaringsstatus af løvfrø, men de nødvendigt tiltag skal foregå lokalt. Det kan være amter eller
kommuner der graver nye vandhuller, eller at en passende vegetation indarbejdes i naturplaner på
ejendomsniveau.

Eksempler
Internationale •  Rasteplader for trækfugle,

Vestkysten
•  Forbindelsen mellem

Østersøen og Kattegat
(brakvand � saltvand)

strandenge og -
overdrev på saltgradi-
enten

Nationale Større sammenhængende na-
turområder, spredningsmulig-
heder for odder og hasselmus

Regionale
Lokale Læhegn, skovbryn, vandhuller Naturplaner på

ejendomsniveau
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Kvaliteten af økologiske forbindelser kan forbedres gennem MVJ-ordninger (græsning (helst uden
gødskning) og omlægning fra omdrift til græsning), udlægning som vådområde efter VMPII, natur-
genopretning eller skovrejsning. Men kvaliteten kan også  forbedres ved etablering af faunapassager,
tilskud til gødsknings- og sprøjtefrie zoner langs vandløb, søbredder og læhegn. Økologiske forbindel-
ser kan endvidere forbedres ved etablering af levende hegn eller af småvandhuller, der har karakter af
”trædesten” i landskabet.
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•  Det indgår i den statslige udmelding til regionplanrevision 2005, at der skal udpeges og etable-
res et nationalt netværk af økologiske forbindelser, der bl.a. baseres på amternes regionplaner
for 2001 og det heri udlagte netværk.

•  Udpegningen sker med udgangspunkt i følgende 7 typer af økologiske forbindelser:
vandløbssystemer, våde naturtyper, tørre naturtyper, naturlige skove, kyster, biotoptæthed og
rasteområder.

•  Eksisterende korridorer bør bevares og forbedres og nye etableres. Korridorer bør være så
brede og sammenhængende som muligt. Den økologiske kvalitet af en korridor bør svare til
kravene stillet af den eller de arter, man ønsker at tilgodese. Der skal sikres en ensartethed og
sammenhæng på tværs af amterne. Der bør endvidere hvor  det er muligt og realistisk,
tilvejebringes forbindelse mellem forskellige habitatområder og mellem habitatområderne og
værdifulde naturområder.

•  Planlægningen af de økologiske forbindelser bør ses i sammenhæng med naturkvalitetsplanlæg-
ningen. Netværket består dels af fungerende og dels af potentielle økologiske forbindelser. Som
led i naturkvalitetsplanlægningen kan de fungerede forbindelser værdisættes og de potentielle prio-
riteres. Samtidig gennemførers der en kortlægning af barrierer, der begrænser sprednings mulighe-
derne i de økologiske forbindelser. Den skal danne grundlaget for  den statslige prioritering af stør-
re faunapassager på det eksisterende vejnet.

•  Skov- og Naturstyrelsen udarbejder i løbet af 2002 en eksempelsamling, der illustrerer og uddyber
principperne for udpegning af økologiske spredningskorridorer.
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Det har gennem en årrække været erkendt, at vore stadig større infrastrukturanlæg, vejene, men også
jernbanerne, udgjorde spærringer for dyrelivets frie passagemuligheder i landskabet. Vejenes stadig
større bredde, den tættere trafik og de højere hastigheder på vejnettet er medvirkende til disse proble-
mer. Det samme er høje jernbanedæmninger.

Problemerne er mangesidige. For det første betyder disse barrierer, at forbindelsen mellem de forskel-
lige bestande afbrydes helt eller delvis, og at bestandene derfor på kortere eller længere sigt svækkes
bl.a. af genetiske årsager (indavl, genetisk drift). For det andet er de manglende passagemuligheder år-
sag til et stort antal trafikdræbte dyr, hvilket kan svække antal og udbredelse af visse dyrearter, f.eks.
odder, grævling, frøer og tudser, eller udgøre en gene eller eventuel fare for bilisterne.
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I virkeligheden var en del problemer opstået allerede før, hvor man ved anlæg af mindre veje lukkede
de krydsende vandløb inde i smalle rør, således at de naturlige spredningsmuligheder for dele af
vandløbenes fauna blev begrænset.

Den voksende erkendelse af disse problemer har betydet, at der ved anlæg af nye veje og jernbaner nu
etableres faunapassager hvis finansiering indgår som en naturlig del af det samlede projekt. Disse fau-
napassager har efterhånden fået de dimensioner og den kvalitet, der svarer til de dyrearter, som de skal
betjene: Broer til hjortevildt, større rør til ræv, grævling m.v. - langs vandløb med sidebanketter, som
også kan anvendes af odder - og underføringer til frøer og tudser.

Danmarks Miljøundersøgelser har udarbejdet tre rapporter om faunapassager - én hvor man har ind-
samlet erfaringer fra udlandet og to hvor man vurderer værdien af forskellige typer af eksisterende
faunapassager.

På initiativ af Friluftsrådet, Foreningen for Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening
har Vejdirektoratet i samarbejde med Banestyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og de nævnte andre
grønne  organisationer udarbejdet en vejledning om faunapassager. Den ansvarlige projektgruppe af-
slutter sit arbejde med en række anbefalinger og belyser behovet for yderligere undersøgelser og tiltag
på området.

Det foreslås, at anbefalingerne fra denne gruppe indgår i det videre arbejde. Vejledningen behandler
nemlig også problemerne knyttet til de mange nyere og ældre veje, som er anlagt under ringe eller in-
gen hensyntagen til dyrenes passagemuligheder.

Her er der behov for en langsigtet prioriteret indsats med det formål, at der gradvis etableres faunapas-
sager på tværs af især større veje, der hvor passagemulighederne er størst, både under hensyntagen til
de berørte dyrearter og deres beskyttelsesstatus, og under hensyntagen til eksistensen af større vigtige
spredningskorridorer.

Amterne bør gennemføre en barrierekortlægning, og den bør foregå i samarbejde med de myndighe-
der, forskningsinstitutioner og organisationer, som arbejder med denne problemstilling, herunder pro-
blemerne med trafikdræbte dyr.

Emnet "faunapassager" har tæt sammenhæng med et andet af udvalgets vigtige emneområder, nemlig
"økologiske forbindelser".

Ud fra forskellige undersøgelser og overvejelser kan der som en generel vejledning for beslutninger
om mindskning af store trafikanlægs barriereeffekt opstilles følgende grundlag for en prioritering:

•  Sikring af sårbare arter
•  Sikring af særlige bevaringsområder
•  Sikring af sammenhængende vandløb med fri bevægelighed
•  Etablering af overordnet økologisk infrastruktur
•  Etablering af forbindelser mellem større naturområder
•  Mindskning af antal trafikdræbte dyr gennem opsætning af hegn på udvalgte strækninger i tilknyt-

ning til eksisterende faunapassager.
•  Etablering af fri bevægelighed i områder med central funktion som spredningskorridor

Punkternes rækkefølge er ikke udtryk for en generel prioritering. I visse tilfælde kan en målrettet ind-
sats til sikring af en sårbar art være helt nødvendig på kort sigt. Ved en mere langsigtet planlægning
bør alle punkterne overvejes og afvejes.

I fortsættelse af Vejdirektoratets arbejde med rapporten om faunapassager har direktoratet gennemført
et projekt "Fauna Statsvej", hvori bl.a. indgår de samme problemstillinger, og som afsluttes med udar-
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bejdelse af en prioriteret handlingsplan for statsvejene. På nuværende tidspunkt er arbejdet ved at være
afrapporteret for Fyns og Sønderjyllands amter.
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Vejdirektoratet og amterne bruger store beløb på at etablere forskellige typer af faunapassager på nye
anlæg, hvadenten der er tale om store rørunderføringer, paddehegn med tunneler, landskabsbroer eller
faunabroer over veje.

Det har vist sig, at der kan være forskellige problemer knyttet til funktionen af disse faunapassager,
f.eks. opsætning af fårehegn/vildthegn ved eller i nærheden af faunapassager. Det kan også være et
problem, hvis der opstilles skydetårne eller på anden måde udøves jagt i nærheden af disse faunapas-
sager.

For at opnå den optimale effekt af faunapassagerne kan det være hensigtsmæssigt at etablere ledelinier
i form af hegn/bevoksning, der leder dyrelivet frem til faunapassagen, og at sikre at eksisterende lede-
linier ikke bliver fjernet.

Endelig kan der i særlige tilfælde, hvor vejanlæg påvirker levemulighederne for arter f. es. omfattet af
EF´s habitatdirektiv, være behov for at etablere erstatningsbiotoper eller spredningsveje, der kan af-
hjælpe eller formindske indgrebets omfang. Erstatningsbiotoper bør placeres i passende stor afstand fra
trafikerede veje, så trafikdrab ikke påvirker bestandenes overlevelse.

Løsningsmulighederne er forskellige, afhængigt af om der er tale om allerede anlagte eller nye veje.
Det anses for tvivlsomt, om der hjemmel i de pågældende love til at klare problemerne.
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•  I fortsættelse af Vejdirektoratets projekt "Fauna Statsvej" nedsættes et udvalg under Trafikministe-
riet med repræsentanter fra de berørte myndigheder og interesseorganisationer.  Udvalget får til
opgave at udarbejde en prioriteret handlingsplan for etablering af faunapassager over/under stats-
og amtsveje samt jernbaner. Handlingsplanen skal være færdig med udgangen af 2003 og dække
perioden 2004-2011. Der tilstræbes etableret 5 større faunapassager om året. Vurderingsgrundlaget
er amternes barrierekortlægning. Udvalget skal især fremme projekter, der styrker varetagelsen af
internationale og nationale naturbeskyttelseshensyn, og man skal i den forbindelse vurdere effek-
ten af projekterne i forhold til udgiften til deres realisering.

Der gennemføres af DMU i samarbejde med anlægsmyndighederne og vildtkonsulenterne en overvåg-
ning af et repræsentativt udvalg af projekterne. Gennemførelsen af handlingsplanen afsluttes med en
evalueringsrapport.

•  Der  nedsættes en arbejdsgruppe under Skov- og Naturstyrelsen med repræsentanter for de berørte
myndigheder og interesseorganisationer, der gennemgår problemerne i forbindelse med gener og
funktionsproblemer ved faunapassager.
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Behovet for øget fokus på forvaltning og genopretning af naturen blev formuleret af den daværende
regering i 1987 som led i en strategi for marginale jorder og miljømæssige interesseområder. Initiativet
skulle især ses på baggrund af, at den samfundsmæssige udvikling lægger pres på naturens robusthed,
processer og økologiske kredsløb, og at udviklingen intensiverer anvendelsen af det danske land-
skab.Den daværende regering bebudede et lovinitiativ, der skulle omfatte naturpleje, naturgenopret-
ning, offentlig skovrejsning, friluftsliv og landbrugsturisme

Et forslag til lov om naturforvaltning blev fremsat i 1988, og naturforvaltningen blev efterfølgende
formelt etableret som forvaltningsområde i 1989 med Folketingets vedtagelse af lov om naturforvalt-
ning. Formålet med naturforvaltningen er ifølge lovens formålsbestemmelse:
•  at bevare og pleje landskabelige og kulturhistoriske værdier
•  at bevare og forbedre betingelserne for det vilde plante- og dyreliv
•  at forøge skovarealet, og
•  at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv.

I 1992 blev naturforvaltningsloven integreret i lov om naturbeskyttelse, men naturforvaltningens for-
mål og virkemidler forblev i det væsentlige de samme. Naturforvaltningen bygger på princippet om
bæredygtighed og den skal at sikre, at naturbeskyttelse og brug af naturressourcerne i stigende omfang
bliver et integreret led i udviklingen på hele skov- og landbrugsområdet. De konkrete naturgenopret-
ningsprojekter har et flersidigt formål og omfatter brug og beskyttelse af naturens værdier og ressour-
cer over et bredt område, herunder også geologiske og kulturhistoriske værdier. De konkrete projekter,
hvor man aktivt handler for at bevare eller genoprette tilstanden inden for et afgrænset areal, skal også
bidrage til sikre beskyttelsen af naturtyper, arter og levesteder.
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I naturforvaltningen er Skov- og Naturstyrelsen og Amterne hovedaktører blandt myndighederne.

Skov- og Naturstyrelsen har siden 1989 administreret de statslige naturforvaltningsmidler. Fra 1989 til
1992 blev en del af den årlige statslige naturforvaltningsbevilling overført til amterne i form af tilskud,
som amterne efter egen prioritering anvendte på mindre projekter inden for områderne naturpleje, na-
turgenopretning og friluftsliv. Fra 1992 blev der aftalt en arbejdsdeling mellem Skov- og Naturstyrel-
sen og Amtsrådsforeningen, således at amterne fik ansvaret for natur- og friluftsprojekter under 1
mio.kr. på ikke-statsejede arealer. Til finansiering af amternes opgaver blev herefter et årligt tilskud på
35 mio.kr. overført som bloktilskud til amterne. De amtslige projekter er især såkaldte tredje-
mandsprojekter – dvs. projekter som udføres for andre f.eks. på ejendomme i privat eje – og projekter-
ne vedrører især de opgaver amterne varetager efter naturbeskyttelses- og miljølovgivningen, f.eks.
førstegangspleje, vandløbrestaurering, pleje af § 3 arealer, etablering af mindre naturområder m.v.

Det rådgivende Naturforvaltningsudvalg støtter Skov- og Naturstyrelsen i dens administration af natur-
forvaltningsmidlerne. Udvalgets medlemmer udpeges af miljø- og energiministeren efter indstilling fra
en kreds af organisationer, der er fastlagt i Naturbeskyttelsesloven. Naturforvaltningsudvalget rådgiver
i sager af principiel betydning og udtaler sig om større projektforslag (dvs. med en projektsum større
end 3 mio.kr.). Skov- og Naturstyrelsen har med sine 25 skovdistrikter en decentral arealforvaltning,
som gennemfører store og sammenhængende naturgenopretnings- og skovrejsningsprojekter især på
arealer, som styrelsen erhverver til projekterne. Som led i naturforvaltningen gennemføres der frilufts-
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og naturformidlingsprojekter i tilknytning i projektområderne eller på styrelsens egne arealer. Skov- og
Naturstyrelsen administrerer endvidere tilskud til større naturgenopretningsprojekter, som amter,
kommuner og foreninger med et alment formål samt private lodsejere gennemfører.

Skov- og Naturstyrelsen har for at gennemføre naturgenopretningsprojekter hjemmel til:
•  at erhverve arealer, hvor der foretages pleje og genopretning af natur
•  at yde tilskud til projekter, der bevarer, plejer eller genopretter naturområder, som udføres af am-

ter, kommuner og almennyttige foreninger
•  at indgå frivillige bindende naturforvaltningsaftaler med private lodsejere mod betaling af en-

gangsbeløb.

De konkrete projekter bygger på frivillighedsprincippet, hvor Skov- og Naturstyrelsen samarbejder
med lokale lodsejere, foreninger og organisationer og myndigheder om at gennemføre projekterne.
Selvom naturforvaltningens virkemidler også omfatter statslig forkøbsret og ekspropriation til natur-
og friluftsmæssige formål, er disse virkemidler – bortset fra Skjern Å projektet – hidtil ikke blevet an-
vendt.
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Naturforvaltningens virkemidler finansieres ved, at der på de årlige Finanslove afsættes midler til na-
turforvaltning. Der har i perioden 1989-1999 været ca. 1.5 mia.kr. til rådighed for naturforvaltning.
Heraf har Skov- og Naturstyrelsen anvendt ca. 1.05 mia. kr., og staten har i samme periode overført til-
skud på ca. 361 mio.kr. til amternes naturforvaltning. De statslige naturforvaltningsmidler er i perioden
1989-98 fordelt på indsatsområderne efter en vejledende fordelingsnøgle, hvor 40% afsættes til natur,
40% til skovrejsning og 20% til friluftsliv, dog er fordelingen de enkelte år tilpasset projektmuligheder
og ressourcebehov i de enkelte projekter22. I perioden fra 1989 til 1999 har den statslige naturforvalt-
ning anvendt ca. 436 mio.kr. til naturmæssige formål, ca. 459 mio.kr. til skovrejsning og ca. 162
mio.kr. til friluftsliv og ca. 1 mio.kr. til kulturmiljø. Den årlige statslige bevilling kan suppleres med
indtægter. Det kan være indtægter fra salg af ejendom, som ikke indgår i et projekt, og tilskud til med-
finansiering af projekter fra f.eks. EU-LIFE-Nature og Tips- og Lotto midler.

Siden Folketingets vedtagelse af anlægsloven om Skjern Å i 1998 er ca. halvdelen af Skov- og Natur-
styrelsens årlige naturforvaltningsbevillinger blevet reserveret til at gennemføre Skjern Å projektet.
Som konsekvens heraf er de resterende midler blevet prioriteret til at gennemføre projekter, der allere-
de er blevet igangsat. Med Finansloven for 2001 tilføres naturforvaltningen 80 mio.kr. mere, heraf pri-
oriteres naturgenopretningen med 45 mio.kr., hvilket giver mulighed for at igangsætte nye projekter.
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Til brug for administrationen af naturforvaltningsmidlerne har Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde
med Naturforvaltningsudvalget udformet retningslinier for prioritering og behandling af naturforvalt-
ningsprojekter. Ved Naturforvaltningslovens ikrafttræden i 1989 blev der fastlagt et foreløbigt admini-
strationsgrundlag. I takt med udbygning af erfaringsgrundlaget for naturforvaltningen blev i 1992 ud-
formet et prioriteringsgrundlag i vejledningen om prioritering af naturforvaltningsmidlerne. Vejlednin-
gen fremhævede i relation til naturgenopretningen, at den har til formål at genskabe danske naturtyper.
Den prioriterede især naturtyper som tidligere afvandede søer og fjorde, vandløb og vandløbsnære are-
aler, klitheder, overdrev, strandenge og ferske enge samt naturlig løvskov. Truslerne mod de vilde dyre
og plantearter skulle i væsentlig grad afbødes gennem sikring af de naturtyper, der er nævnt ovenfor.

                                                     
22 Fra 1999 er fordelingen ændret til 40% til natur, 30% til skovrejsning, 20% til friluftsliv og 10% til kulturmiljø.
I den periode Skjern Å projektet gennemføres tilpasses fordelingen af ressourcer primært til realisering af igang-
værende projekter.
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Naturforvaltningen medvirker endvidere til at gennemføre en række natur- og miljøpolitiske målsæt-
ninger og strategier, som er blevet udbygget væsentligt, siden naturforvaltningen indførtes i 1989. For
at tage højde herfor blev vejledningen om kriterierne revideret i 1998. Revisionen ændrede ikke de ho-
vedprincipper, der var fastlagt med vejledningen fra 1992, men den fremhævede, at naturgenopretnin-
gen skulle bidrage til at:
•  opfylde Danmarks forpligtelser i biodiversitetskonventionen om at genskabe levesteder for flora

og fauna,
•  forbedre naturkvaliteten i EF-fuglebeskyttelsesområder, især prioriterede arter og trækfugle,
•  beskytte og fremme naturtyper og arter i EF-habitatområder,
•  reducere vandmiljøets belastning med næringsstoffer ved retablering af vådområder og beskyttelse

af grundvand,
•  indfri målene i naturskovsstrategien for urørt skov, naturskov og anvendelse af gamle driftsformer.

Den politiske aftale om at styrke naturforvaltningen i Finanslov 2001 indeholder også supplerende mål
og hensyn, der skal varetages i naturgenopretningen. Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en hand-
lingsplan for styrket naturforvaltning, som efter drøftelse med Naturforvaltningsudvalget primo marts
indeholder foreløbige sigtelinier for målretning af indsatsen for de kommende fire år.
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Naturgenopretningsprojekterne er som nævnt en konkret indsats, hvor man aktivt plejer eller genop-
retter naturtyper indenfor et afgrænset område for at opnå en målsat ønsket tilstand. Projekternes are-
almæssige udstrækning varierer, men Skov- og Naturstyrelsens projekter er gennemgående større og
etableringen strækker sig derfor over en længere årrække. Skal man som led i et projekt retablere en sø
eller et vådområde, er det nødvendigt først at erhverve arealer eller rettigheder til hele det fremtidige
søareal og randzonen, der bliver påvirket af vandstandshævningen. Projekterne fordrer derfor et kon-
struktivt og langvarigt samarbejde med berørte lodsejere for at tilvejebringe projektarealerne, ofte med
en jordfordeling, som samtidig forbedrer landbrugets produktionsstruktur i lokalområdet. Derimod kan
man førstegangspleje og retablere et overdrev i takt med, at arealer erhverves, eller at lodsejerne bliver
interesserede i at indgå forvaltningsaftaler.

Indsatsen som led i Skov- og Naturstyrelsens naturgenopretning har efter bedste skøn berørt ca. 12.600
ha i perioden 1989-200023. Der er gennemført naturgenopretning og førstegangspleje på skønsmæssigt
ca. 11.000 ha, hvor ca. 70% vedrører de våde naturtyper og ca. 30% de tørre naturtyper.

Skov- og Naturstyrelsen har for perioden 1989-1998 foretaget en opgørelse over naturtyper på Skov-
og Naturstyrelsens egne projektarealer, således som de er registreret i styrelsens centrale skovregister.
Der henvises til bilaget, som giver en arealoversigt for den direkte naturgenopretningsindsats fordelt
naturtyper og for den samlede indsats under naturforvaltningen.
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Naturrådet finder i sin analyse ”Dansk Naturpolitik – visioner og anbefalinger ”, 2000 ikke, at den hid-
tidige indsats med naturgenopretning, skovrejsning og naturforvaltning står mål med Danmarks na-
turmæssige problemer eller med vores internationale forpligtelser til at bevare naturen. Rådet anbefaler

                                                     
23 I naturforvaltningens første år omfattede indsatsen også naturgenopretning og førstegangspleje af ca. 1900 ha
på styrelsens ”gamle” arealer, herefter er projekterne overvejende blevet gennemført på erhvervede arealer samt
tilskud til . Med Finansloven 2001 bliver en begrænset del af midlerne igen allokeret til pleje og genopretning af
værdifuld natur på styrelsens ”gamle” arealer.
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•  en forstærket indsats for at bevare og genoprette halvnaturarealer og skov i Danmark. En faglig
udredning og behovsanalyse bør identificere behovet for forbedring af halvnaturarealer i Danmark.
En national registrering af alle naturskovarealer med henblik på en permanent sikring, og at der af-
sættes betydelig flere penge til formålet.

•  at det er vigtigt at skabe områder, hvor naturens egne dynamiske processer kan forløbe på grund af
den intensive arealudnyttelse i Danmark. Der bør på sigt etableres større sammenhængende natur-
områder inden for alle de vigtigste naturtyper med en mosaik af naturarealer herunder skov- og
halvkulturarealer inden for alle de vigtigste naturtyper. Nogle af områderne bør have en udstræk-
ning på flere tusind ha. Områdernes forskellighed og geografiske spredning skal forbedre både den
biologiske mangfoldighed og befolkningens friluftsliv.

•  at der er behov for at forbedre befolkningens adgang til at opleve naturen, f.eks. ved at sikre eksi-
sterende stinet samt bedre stiforbindelser mellem byer, sommerhusområder, skove og det åbne
land.

•  uafhængige evalueringer af den hidtidige naturpolitiske indsats, f.eks. om man opnår bevaring og
genopretning af naturkvaliteter i det omfang man kunne forvente, og at man vurderer omkostnin-
gerne ved de enkelte projekter i forhold til naturforbedringerne.

Det Økonomiske Råd har november, 2000 fremlagt en analyse af naturforvaltning og biologisk mang-
foldighed. Det Økonomiske råd fremhæver naturens betydning for velfærd og befolkningens livskva-
litet. Rådet anbefaler

•  at naturforvaltningens data- og informationsgrundlaget forbedres for at sikre en systematisk ind-
sats i forhold til danske arter og naturtyper,

•  at der bl.a. er brug for økonomisk værdisætning, oplysninger om arters udbredelse og viden om,
hvordan fredninger og anden indsats påvirker arters chancer for at overleve,

•  at det er hensigtsmæssigt at prioritere friluftsprojekterne i bynære områder,
•  at udvikle brugen af evalueringsværktøjer til at belyse overordnede prioriteringer og omkostnings-

bevidsthed i naturforvaltningen samt til at vurdere mulige projekter.

Med Finansloven 2001 er der indgået politisk aftale om at styrke naturforvaltningen med 80 mio.kr.
om året i perioden 2001-4. Indsatsen i perioden vil ifølge aftalen tilstræbe en jævn geografisk fordeling
af naturforvaltningsmidlerne. Der skal ved varetagelsen af en mere ligelig geografisk fordeling tages
hensyn til Naturforvaltningsudvalgets behandling, til de eksisterende natur- og friluftstilbud og kon-
krete faglige hensyn. Naturgenopretningsindsatsen forøges med 45 mio.kr. årligt, som skal sikre en ri-
gere natur, fremme den biologiske mangfoldighed og forbedre levevilkårene for planter og dyr. En del
af indsatsen vil være rettet mod Skov- og Naturstyrelsens egne arealer. Som en særlig prioritet skal det
i forbindelse med projekterne tilstræbes, at adgangsforholdene tilrettelægges således at handicappede i
størst muligt omfang kan få adgang til de pågældende områder. Projekterne kan også understøtte stra-
tegier til fremme af lokal og regional turisme og de kan gennem etablering af nye naturområder være
med til at aflaste eksisterende meget søgte naturområder. Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet et
oplæg til handlingsplan for styrket naturforvaltning som følger op på aftalen og den målretning af ind-
satsen, der er angivet i den.
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På baggrund af arbejdet i Wilhjelmudvalget og Naturforvaltningsudvalgets drøftelse af Skov- og Na-
turstyrelsens oplæg til handlingsplan for styrket naturforvaltning herunder den målretning som er angi-
vet i Finanslovsaftalen om 2001, tegner der sig følgende prioriterede indsatsområder for den fremtidige
naturforvaltning.

Det fremstår som et klart signal af udvalgets og naturgruppens hidtidige arbejde, at sikring og forbed-
ring af kvaliteten af eksisterende naturområder med lang kontinuitet bør prioriteres højere end etable-
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ring af ny natur, og at ny natur især bør etableres, så det fremmer de økologiske sammenhænge i natu-
ren. Denne prioritering bør lægges til grund for det fremtidige naturgenopretningsarbejde, hvor hoved-
formålet er at styrke biodiversiteten. Hvor hovedformålet er at styrke friluftshensyn, vil friluftshensy-
net veje tungest og biodiversitetshensynet indgå med mindre vægt. Ofte vil dog både biodiversitets-
hensyn og friluftshensyn kunne fremmes samtidig uanset projekternes karakter. Gennemførelse af na-
turkvalitetsplanlægning i alle amter vil styrke disse afvejninger og prioriteringer.
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Den danske gennemførelse af EF-habitat direktivet er nu nået så langt, at direktivets forpligtelser til
aktivt at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus i de udpegede områder må forventes at få
betydelig vægt i de kommende års naturgenopretning. En betydelig del af naturgenopretningsindsatsen
vil fortsat være rettet mod Natura 2000 områdernes naturtyper og truede arter. Her bør indsatsen mål-
rettes mod de områder, der er prioriterede i international sammenhæng, men indsatsen skal også om-
fatte højt værdisatte naturtyper af national og regional betydning, og hvor der er behov for at sikre om-
rådets naturværdier f.eks. ved at styrke landskabsøkologiske sammenhænge eller udvide områder med
betydelige eksisterende naturværdier. Der er et udredningsarbejde i gang om at fastlægge bevarings-
målsætningerne for Natura 2000 områder. Når bevaringsmålsætningerne er tilgængelige, bør de bruges
som styringsværktøjer for indsatsen i områderne. For at opnå bedst mulige effekt af de begrænsede
ressourcer, der er til rådighed, bør man på grundlag af bevaringsmålsætningerne styrke samspillet
mellem naturgenopretningen, VMPII vådområdeindsatsen, MVJ-ordninger, fredninger og andre vir-
kemidler.
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Etablering af større sammenhængende naturområder tegner sig som en af Wilhjelmudvalgets anbefa-
linger, som i givet fald bliver et væsentligt nyt indsatsområde i naturforvaltningen – dog forudsætter
det større midler, end naturforvaltningen hidtil har haft til rådighed. Områderne skal indeholde natur-
mæssige kvaliteter, som har et potentiale for en mere fri dynamik. Indsatsen bør også omfatte områder,
som har kulturmiljømæssige og geologiske kvaliteter og socio-økonomiske muligheder, således at der
skabes helhedsorientering og flersidighed, der bidrager til en bæredygtig produktion og ressourceud-
nyttelse i området. I dansk sammenhæng er der især behov for at udvikle større sammenhængende om-
råder i landskabsskala, hvor der i kerneområderne - som i væsentligt omfang vil være Skov- og Natur-
styrelsens arealer - gives plads til en fri dynamik, mens der i de tilgrænsende randområder er fokus på
bæredygtig udvikling. Offentligheden må inddrages og deltage i processen med planlægning, realise-
ring og forvaltning af det enkelte område, og der skal sikres en løbende dialog, som skal udvikle det
lokale ”medejerskab” af projektet gennem et tæt samarbejde med lokale myndigheder, foreninger og
lodsejere. Det kan f.eks. ske ved offentlige møder og besigtigelser som led i planlægningen, nedsættel-
se af brugerråd for det enkelte område, projektgrupper med lokal deltagelse for konkrete større pro-
jektaktiviteter m.v.
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Bedre velfærd, friluftsliv, naturoplevelser og adgangen til naturen i befolkningens hverdag har fået
større vægt med opfølgningen på Finanslovsaftalen 2001 om styrket naturforvaltning. Det indebærer,
at indsatsen i naturforvaltningen vil lægge mere vægt på nærområderne til byerne, hvor over 80 pct. af
befolkningen lever, og de ferie- og turistmål, som er meget anvendte af befolkningen. På langt sigt bør
de gamle købstæder eller tilsvarende byer have tilstrækkelige, tilgængelige naturområder indenfor
max. ¼ times transportafstand fra bygrænsen. Kommunerne efterspørger i stigende omfang bynære
skov- og naturområder som led i at forbedre befolkningens velfærd, og for at områderne kan sikre de-
res sårbare drikkevandsressourcer. Skov- og Naturstyrelsen udbygger samarbejdet med kommunerne
om bynære skov- og naturprojekter, hvor kommunerne bidrager med ressourcer til projektet. Som ek-
sempler kan nævnes styrelsens skovrejsning ved True og det tilgrænsende vådområdeprojekt Årslev
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Engsø i Århus Ådal, som Århus kommune og Århus Amt står for. I Drastrup ved Ålborg samarbejder
Skov og Naturstyrelsen og Ålborg kommune om skovrejsning og ekstensivering af arealer til overdrev.
Skov- og Naturstyrelsen forventer, at skovrejsning og naturgenopretning i de kommende år blive mere
integreret som led i de bynære projekter. Bynær beliggenhed, gode adgangsforhold og grundvandsres-
sourcer vil styre projekters placering, og derfor vil de bynære projekter ikke nødvendigvis indeholde
naturværdier og kvaliteter, som tillægges stor værdi udfra en faglig vurdering. Til gengæld kan natur-
områder, som sigter på bedre velfærd, aflaste andre meget anvendte natur- og skovområder tæt ved by-
erne eller ved meget søgte turistmål.

B,A ��0���������

Naturgenopretningsindsatsen har forskellige formål: At styrke biodiversiteten, friluftslivet og de kul-
turhistoriske værdier i landskabet, og det tilstræbes gerne at flere formål fremmes samtidig.

For den del af indsatsen, der har til hovedformål at styrke naturen og biodiversiteten anbefales følgen-
de:

Forbedring af tilstanden i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) tillægges en høj
prioritet, og der bør tillige lægges stor vægt på forbedring af kvaliteten af andre værdifulde naturområ-
der, dvs. både de nationale naturområder og andre værdifulde naturlokaliteter og økologiske sammen-
hænge.

Til fremme af disse hovedmål anbefales følgende prioritering af indsatsen:

•  forbedring af eksisterende naturområder med lang kontinuitet

•  udvidelse af og styrkelse af sammenhænge mellem eksisterende naturområder, f.eks. i forbindelse
med ådale, overdrev og strandenge.
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Bevokset, Ny skov i alt 124 3.395
Bevokset, Gammel skov
Bevokset, gammel skov i alt 541 1.217
Natur Sø og vandløb

Eng
Hede
Klit
Krat
Mose
Overdrev
Skrænt
Slette
Strandbred
Strandeng

963
992

1.337
111
85

986
314

2
571
40

497

1.067
1.331
1.421

119
189

1.079
484
23

964
47

519
Natur i alt 5.899 7.243
Publikumsarealer mv. 59 330
Ager 3.073 4.495
���� B,8B4 -8,8>B

Bevokset ny skov: Træbevoksede arealer, som er anlagt i perioden 1989 til 1998 (1989 er anvendt som startår for
”ny skov”, fordi det er det første år, hvor der anvendes naturforvaltningsmidler).
Bevokset gl. skov: Træbevoksede arealer, som er anlagt i år 1988 eller tidligere.
Natur: Arealer, som er omfattet af Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi, herunder søer, enge, heder, klitter,
krat, moser, overdrev, kystskrænter, slettearealer (arealer udlagt i vedvarende græs, som ikke er omfattet af de øv-
rige naturkategorier), strandbredder og strandenge.
Publikumsarealer: Parkarealer, parkeringspladser, lejrpladser og stier mv. samt naturskoler, skovbørnehaver
o.lign.
Ager: Arealer i landbrugsmæssig drift, herunder græsarealer i omdrift. Disponeringen af arealer til ager er mid-
lertidig. Arealer vil senere overgå til en af de øvrige arealkategorier.
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Der er i de senere år sket en udvikling i dansk naturforvaltning, hvor man udover at tale om naturpleje
og naturgenopretning, diskuterer behovet for natur i fri dynamik og naturlig succession. For at kunne
arbejde med disse begreber er det nødvendigt at analysere og definere deres indhold og belyse hvordan
begreberne kan anvendes i dansk naturforvaltning, og hvor de vil være egnede at indføre.

Den intensive udnyttelse af det danske landskab har medført, at naturområderne og de økologiske pro-
cesser kun få steder kan foregå og udvikle sig uforstyrret. Den landbrugsmæssige udnyttelse af en
række lysåbne naturtyper som enge og overdrev mv. har bidraget til at vedligeholde disse naturtyper til
vore dage, hvor naturpleje en del steder afløser den tidligere landbrugsmæssige drift og dele af den
naturlige dynamik.

I dette notat diskuteres begreberne fri dynamik og naturlig succession overfor naturpleje og forceret
succession f.eks. i form af tilplantning af arealer, hvor en naturlignende skov ønskes på længere sigt.
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Danmark er et fra naturens hånd frodigt land, hvor plantevæksten uden menneskers påvirkning de fle-
ste steder vil udvikle sig i retning af blandet løvskov. Tilstanden i dag er som bekendt vidt forskellig
fra dette, idet skoven er ryddet i størstedelen af landet og erstattet af agerland eller de efterhånden få og
ofte små arealer med  åbne naturtyper såsom eng, hede og overdrev, som  er afhængige af menneskelig
udnyttelse for at opretholdes. Hvor den traditionelle udnyttelse til bl.a. græsning mindskes eller ophø-
rer, kan der være behov for at videreføre denne drift gennem tilskud fra MVJ-ordningerne eller direkte
som naturpleje.

Der er i dag også en erkendelse af, at man hverken kan el. bør pleje overalt, hvor åbne arealer gror til,
og at der kan komme værdifuld natur ud af tilgroningen, der jo uden indgreb og efter tilstrækkelig lang
tid ofte ender med at blive en eller anden slags naturskov.

Værdifulde halvkulturarealer med lang driftskontinuitet bør fortsat drives evt. i form af naturpleje, og
størrelsen og sammenhængene kan  øges ved tillægning af naboarealer, der behandles med samme
driftsform.

Andre steder kan man derimod anlægge en bevidst ”ikke-indgreb” forvaltning med henblik på, at are-
alerne får lov til at ligge med fri succession. En beslutning  om at lade åbne arealer ligge urørte, så de
fysiske kræfter frit kan påvirke dem, og således at plantevæksten (og dermed dyrelivet) frit kan udvikle
sig, svarer principielt til den igangværende udlægning af eksisterende skovarealer til urørt tilstand med
henblik på at de på lang sigt  kan udvikle sig til urørt skov#

Hvor naturkræfterne i form af f.eks. vind og vand får lov til frit at virke i det danske landskab, er der en
dynamik, som er af stor betydning for biodiversiteten. Tidligere har man gjort alt for at bekæmpe vind
og vanderosionen, og dette er selvfølgelig aktuelt en del steder også i dag, men andre steder kan man
udmærket slippe sandflugten løs og give plads for nedbrydning og materialetransport langs kysterne og
i vandløb. Det er en opgave for den fremtidige naturforvaltning at udpege disse steder og her sikre nye
eller fortsatte udfoldelsesmuligheder for naturens kræfter.
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Fri dynamik betegner i princippet at samtlige økologiske processer i et økosystem udvikler sig ufor-
styrrede (af mennesker). Der kræves områder af en hvis størrelse før det giver mening af tale om fri
dynamik. Generelt kan man sige, at jo større område jo flere naturtyper og arter og jo flere økologiske
processer er der plads til. Dette er dog altid afhængig af hvilke naturtyper, der indgår i området, da
nogle naturtyper naturligt er artsfattige og med langsomt forløbende økologiske processer uden at de
derfor har en ringere naturkvalitet.

Vigtige dele af begrebet fri dynamik er de påvirkninger som vind og vand medfører f.eks. i form af ti-
devandsbevægelser, erosion, oversvømmelser, transport og aflejring af materiale. Vand- og stofkreds-
løb må fungere i princippet så uforstyrret som muligt. Vegetationens og faunaens udvikling må forløbe
med naturlig indvandring, fri konkurrence, lokal uddøen og genindvandring og naturlig succession ( se
nedenfor).

Især studier af regnskove har ført til en forståelse af, at natur i fri dynamik ofte udvikler sig som en
mosaik af lokale cyklusser, hvor faser af opvækst, tilgroning, forfald og genvækst afløser hinanden i
forskellige tempi over et større område og påvirket af forskellige grader af forstyrrelser. Forstyrrelser
kan være stormfald eller brand i skoven, erosion eller saltpåvirkning ved kysten, græsning af fugtige
lavninger eller langs vandløb og omkring søer mv. I dagens Danmark står mennesket for de fleste for-
styrrelser, som ofte også er mere gennemgribende end naturligt forekommende forstyrrelser. Mosa-
ikstrukturen betyder at arter, som er tilpasset forskellige stadier i f.eks. en skovs udvikling til stadighed
har mulige levesteder indenfor en overkommelig spredningsradius. I skov medfører fri dynamik også
at stadier som ældning, henfald og forrådnelse indgår i cyklus, i modsætning til forholdene i den dyr-
kede skov.

Denne dynamik gælder ikke kun for skovenes natur, men  også for f.eks. de våde naturtyper mo-
se/sump/sø og vandløb/ eng samt for de kysttilknyttede naturtyper fjord/strandeng, hav/strandeng,
strand/klit/klithede og kystskrænter.

En anden væsentlig faktor ved naturområder med fri dynamik er at der opstår glidende overgange
imellem de forskellige naturtyper og ikke skarpe grænser, som i kulturlandskabet. Disse overgangszo-
ner (økotoner) er ofte meget artsrige p.gr.a. den variation i de fysiske og biologiske faktorer som findes
der.
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Tidligere blev succession ofte forstået som en række mere eller mindre veldefinerede trin, som en na-
turtype udviklede sig igennem frem mod et modent samfund (klimaks), som opnåede en form for ba-
lance (som oftest skov). Naturlig succession er et naturligt, dynamisk udviklingsforløb, hvor forskelli-
ge arter og livsformer afløser hinanden betinget af såvel abiotiske som biotiske forhold. I denne sam-
menhæng er naturlig succession en del af begrebet fri dynamik.

Arealer som udlægges til fri dynamik og herunder naturlig succession bør overvejende udlægges i eller
som udvidelse af eksisterende naturområder eller til at forbinde disse med hinanden primært af hensyn
til indvandringen af arter. Det sikrer i højere grad, at der opnås et resultat med en god naturkvalitet end
en tilfældig placering i landskabet af disse områder. Ved udlægning af andre dyrkede eller mere kul-
turpåvirkede arealer til naturlig tilgroning vil der generelt gå længere tid før der indfinder sig en stor
variation af specialiserede arter.

Øgede arealer med fri dynamik og succession vil være en vigtig styrkelse af bevarelsen af de vilde dy-
re- og plantearter i Danmark, men også af at bevare hele økosystemer til brug for øget forståelse af de
naturlige processer og give muligheder for store naturoplevelser. Det må blot ikke ske på bekostning af
de områder, som vi har tilbage med en væsentlig naturkvalitet, f.eks. halvkulturarealer med lang konti-
nuitet. Sådanne arealer skal fortsat forvaltes med den nødvendige naturpleje for at sikre de store beva-
ringsinteresser, de har.
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At mange vilde dyr og planter er knyttet til de lysåbne naturtyper, skønt Danmark oprindelig var næ-
sten dækket af urskov, er tilsyneladende et paradoks. En del af forklaringen ligger i, at der altid har ek-
sisteret lysåbne levesteder langs bredderne af søer og vandløb, i moser,  langs strande, på strandenge, i
klitter og klithede, på åbne kystskrænter og i lysninger i skoven f.eks. ved fald af store træer mv.

En anden og mere omdiskuteret del af forklaringen er, hvilken betydning de store planteædere har haft
på landskabets udseende. Store planteædere som urokse, bison, vildhest, elg og kronhjort har kunnet
holde større og mindre lysninger i urskoven græsset og åbne, ligesom bæverne har medvirket til at
skabe oversvømmede enge med deres dæmninger. Disse store dyr satte med deres valg af foder et vist
præg på artssammensætning og struktur i de skove de levede i. Mennesket har formodentlig også alle-
rede tidligt medvirket til at skabe lysninger i skoven.

Der er divergerende synspunkter på, hvilken rolle de store pattedyr har haft efter sidste istid med hen-
syn til at opretholde lysåbne levesteder for andre arter. Der er i dag bl.a fra de grønne organisationer
rejst ønske om at udsætte såkaldte store græssere i naturområder under hegn efter hollandsk forbillede.
Ønsket er at etablere store naturområder præget af fri dynamik og fri succession. Det benævnes under-
tiden fri succession ved græsning. Afhængig af antallet af græssere kan man forestille sig, at der kan
udvikles f.eks. et dyrehave-lignende skov- og græsslettelandskab. Da der er tale om udsatte dyr, da be-
standen må reguleres kunstigt, og da området er hegnet, er det måske mere dækkende at benævne
driftsformen naturpleje end natur i fri dynamik. Hegning af store naturområder vil forhindre en række
pattedyrsarters udveksling med bestande i det omkringliggende landskab, hvilket vil indebære risiko
for genetisk svækkelse og forhindre spredning fra området.

Hegning af naturområder i større omfang bør kun ske rent undtagelsesvist i et lille land som Danmark,
da det er i strid med de mest fundamentale principper om at forsøge at sikre arternes frie bevægelses-
og spredningsmuligheder og princippet om befolkningens adgang til naturområder.
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De græsdominerede naturtyper ���7����������	��	5�����5 skifter ret hurtigt karakter ved ophør af
drift, fordi årets produktion af plantemateriale ikke fjernes i større omfang, men bliver tilbage som en
”græspels”, som det følgende års skud af urter og græsser skal trænge igennem. Mange af de afgræs-
sede områders mindre urter vil ikke kunne klare dette og udkonkurreres. I de vådere dele af ferske og
salte enge vil opvækst af tagrør være et særligt problem. På lidt længere sigt vil arealerne gro til med
buske og træer, afhængigt af fugtighed, bundens næringsrigdom og forstyrrelser f.eks. i form af over-
svømmelser.

'���������� har en lidt anden problematik, fordi lyngplanterne har et behov for regelmæssig foryn-
gelse gennem en forstyrrende påvirkning - græsning, slåning el. afbrænding. Dette vil også holde til-
groningen tilbage med dels hjemmehørende løvtræer som birk og asp, dels indførte nåletræer som
bjergfyr o.a. Yderligere ses i dag på hederne en alvorlig trussel i konkurrencen fra græsserne Bølget
Bunke og især Blåtop, der invaderer lyngarealer, fremmet af kvælstofdepositionen fra luften. Fra slut-
ningen af 1800-tallet plantede man som bekendt i vidt omfang hederne til med nåletræer, og ofte ligger
de resterende, åbne arealer omgivet af plantager, sådan at trykket af selvforyngelse fra dem bliver me-
get stort.
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��7�����	������	57 som opstår ved naturlig succession på halvkulturområder, har bl.a. vær-
di som levesteder for småfugle og vildt. Af sidstnævnte grund kan der tit være konflikter mellem mere
omfattende ”førstegangspleje” på tilgroede arealer og lodsejer- og jægerinteresser. I enkelte tilfælde
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har også entomologer været imod rydninger, fordi kratbevoksninger havde værdi for bl.a. bestemte
sommerfuglearter.

Alt i alt skaber tilgroning levesteder, men da det på landsplan er både plante- og dyrearterne knyttet til
åbne områder, som er mest trængt, har der været en tilbøjelighed blandt fredningsfolk til altid kun at se
tilgroningen som noget negativt. Dette er selvfølgelig forkert. Opgaven er at opretholde og evt. forøge
de mest værdifulde halvkulturområder, men også at få værdifuld natur ud af de områder, som der ikke
er fredningsmæssigt vigtige formål med at forsøge at holde åbne, og som ved tilgroning kan blive na-
tur af andre typer og på langt sigt ofte vil ende med at blive naturskov. Jo større disse områder kan gø-
res, des flere økologiske processer bliver der plads til. Yderligere bør sådanne arealer såvidt muligt
udlægges i tilknytning til eksisterende naturområder, bl.a. af hensyn til muligheden for spredning af
arter fra sidstnævnte.

Der er langt igen til, at vi har noget der bare ligner fri dynamik i 5�����0���. Til en start kunne man
ophøre med vandløbsvedligeholdelse, hvor det er muligt. Mange vandløb ligger så lavt i landskabet, at
de aldrig vil komme til at sno sig naturligt med mindre de hjælpes en del på vej. Som udgangspunkt
bør indgrebene være så små som muligt - og i nogle tilfælde vil en ændret vedligeholdelse være et godt
udgangspunkt for at få en vis hævning af vandstanden. Dermed vil man også på længere sigt få noget
mere dynamik tilbage i de vandløbsnære arealer.

Udtagning af 	
������������������������	���� vil kunne give naturindholdet i agerlandet et løft. Det
er for tiden 3% på landbrugsejendomme, der er forskellige typer småbiotoper, levende hegn o.l. En
øgning kunne være ønskelig. Det vil i første omgang være de almindelige og velkendte agerlandsare-
ter, som det vil betyde fremgang for, men de har også værdi og behov for støttende forvaltningsinitia-
tiver.

Nogle af de mest oplagte steder til udlægning til fri succession vil være
•  7
����������
�����������
��
��� med mose, rørsump, pilekrat eller ellesump - de vil dels kunne

have en positiv virkning på vandløbet som levested for bl.a. Odder og for en række fuglearter, og
de vil ligeledes kunne fungere som biologiske spredningsveje og endelig som opfangere af næ-
ringsstoffer, som blæser eller med vand føres ud fra den omgivende, dyrkede land (VMP2-
virkning). I større ådale kan der opstå en værdifuld mosaik mellem åbne, stadig benyttede engare-
aler og tilgroede arealer, selv om sidstnævnte selvfølgelig også vil være hjemsted for predatorer
overfor engenes fugleliv m.m. såsom ræv og kragefugle

•  %��
������������������������������������� herunder arealer, der ligger åbne efter renafdrift el.
stormfald, hvor udlægning til fri succession vil kunne betyde dannelse af bredere skovbryn. Over-
gangen mellem forskellige levesteder - her skoven og lysåbne naturtyper eller afgræssede marker,
er i almindelighed nogle af de steder, hvor man har noget af den største, biologiske mangfoldig-
hed. En art som f.eks. rødrygget tornskade vil kunne få flere levesteder i sådanne tilgroende rand-
arealer ved el. i skovene.

•  &��������������������������������
������������, der udvikler sig til hhv. elle-askesumpe og birke-
krat eller -skov. Levemulighederne ændrer sig selvfølgelig stærkt ved tilgroningen, men fremgan-
gen for f.eks. en art som rådyret skyldes formodentlig bl.a., at tilgroningsbiotoper som de nævnte
er blevet talrigere i det danske kulturlandskab i de senere år. Arter som nattergal og pungmejse er
også knyttet til moser i tilgroning. Hvor der findes åbne mosearealer, f.eks. fra tidligere tørvegrav-
ning, kan disse godt holdes aktivt åbne, mens skoven får lov til at udvikle sig på de omgivende,
tilgroede områder. Denne situation ses bl.a. i en stort og vigtigt natur- og kulturhistorisk interesse-
område som Åmosen i Vestsjælland, hvor der nok er et væsentligt ønske om at opretholde og ud-
vide nogle åbne områder, men hvor tilgroningen på den anden side er så vidt fremskreden, at der
formodentlig ikke kan være tale om total genåbning af terrænet.



- 140 -

-3,� �����	�������	5�	����	5��6�����

Ny skov opstået ved en naturlig tilgroning af tidligere landbrugsarealer har været diskuteret meget i
forbindelse med skovrejsningen de senere år. Et areal der tages ud af landbrugsmæssig drift, vil i løbet
af en årrække  øge naturindholdet betragteligt. Ofte vil et areal udlagt til tilgroning med tiden få et stør-
re naturindhold end et areal, hvor der plantes efter jordbearbejdning. Der er imidlertid en række for-
hold, der gør at tilgroningsskov ikke ukritisk kan erstatte den konventionelle skovrejsning.

Uanset hvilken fremtidig anvendelse tilgroningsarealerne er tiltænkt, er tidsperspektivet et helt andet
end for plantede kulturer. Hastigheden af tilgroningen er stærkt afhængig af startbetingelserne på are-
alet, om det har været gødsket og kalket, hvad jordtypen er, om det har været græsset - og hvor længe,
og om der er frøtræer i nærheden og hvordan vildttrykket er.

Aktuelt ved vi kun relativt lidt om, hvor lang tid der vil gå, førend et givet areal vil begynde at få skov-
karakter. De foreløbige erfaringer har vist, at der på nogle arealer kan gå ganske mange år, hvor arealet
er græsbundet og dermed ikke får nogen skovkarakter. Ved at anvende tilgroningsskov i skovrejsnin-
gen kan selve anlægget af den nye skov gøres billigere. Tilgroningsskov i forbindelse med skovtil-
plantning vil dog med størst fordel ske i tilknytning til eller plantet i skov.

Tilgroning kan selvsagt ske uden menneskelig indblanding, men der er også en oplagt mulighed for at
forcere den i større eller mindre grad og for eksempel styre tilgroningen i en bestemt retning. Det kan
for eksempel ske gennem ”udpining” af arealet (reduceret gødskning og/eller slåning) forud for tilgro-
ningen, plantning af grupper af træer/buske på arealet for at stimulere indvandringen af vedplanter eller
ved fjernelse af uønskede buske og træer (f.eks. gyvel, glansbladet hæg eller contortafyr).
Nogle af tilgroningsarealerne kan på længere sigt indgå i den drevne, mere eller mindre højstammede
skov, evt. hjulpet på vej med plejeforanstaltninger, der skal fremme tilgroningen.
Andre arealer vil på grund af deres nærhed til værdifulde skovområder på forhånd blive udpeget som
kommende urørte skov- og naturarealer. Atter andre arealer vil som anført kunne ligge hen i årtier som
åbne eller delvist kratbevoksede uden at få skovkarakter.
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De ændringer, der er sket i den landbrugsmæssige drift som følge af den samfundsmæssige udvikling i
det seneste halve århundrede, har medvirket til at de lysåbne naturtyper er gået tilbage i areal, og drif-
ten af dem er på størstedelen af arealet enten intensiveret eller ekstensiveret med negative følger for
artsindholdet.

For varetagelsen af biodiversiteten på de lysåbne naturtyper, er landmændenes drift af naturarealer
(halvkulturer) og amternes arbejde med naturpleje helt central, idet opretholdelsen af disse naturområ-
ders biologiske mangfoldighed helt overvejende er afhængig af fortsat drift/pleje.

For at belyse amternes naturplejeindsats og naturplejebehov, har Wilhjelmudvalgets naturgruppe
igangsat en undersøgelse heraf i form af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige amter. For-
målet med undersøgelsen er at få et overblik over, hvorvidt den nuværende drift eller den gennemførte
naturpleje er tilstrækkelig for at fremme hensynet til den biologiske mangfoldighed og landskabet på et
tilfredsstillende niveau. Undersøgelsen skal videre danne grundlag for en vurdering af, hvor meget de
samlede ressourcer til området skal forøges, såfremt indsatsen til sikring af hensigtsmæssig drift eller
naturpleje skal styrkes.

Emnet naturpleje omfatter i denne sammenhæng rydning af opvækst, herunder førstegangspleje, samt
foranstaltninger til fremme af græsning og slet, herunder tilskud til hegning. Naturpleje omfatter såle-
des ikke egentlig naturgenopretning og rekreative foranstaltninger.



- 141 -

Der er bedt om oplysninger på fredede arealer og arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Da de uløste plejeopgaver på de ikke-fredede arealer med fordel kan løses gennem anvendelse af land-
brugets tilskudsmidler, er amterne endvidere blevet bedt med at komme med deres bud på, hvad der
dækkes af denne vej, og hvilke ændringer af disse tilskudsordninger, der ville være formålstjenlige ud-
fra et natursynspunkt.

Undersøgelsen er afrapporteret i en selvstændig rapport: Amternes naturpleje - en spørgeskemaunder-
søgelse om status og behov ved naturområders drift og pleje. Wilhjelmudvalget 2001. Rapporten kan
også ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk.
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Det samlede areal af naturtyperne eng, strandeng, hede og overdrev er ca. 2560 km2, og det er indenfor
disse ca. 6% af landets areal, at de største behov for opretholdelse af drift foreligger. Indenfor de øvri-
ge typer kan der også være plejebehov, f.eks. indenfor skov med gamle driftsformer såsom stævning,
hvis videreførelse i dag også vil ske som naturpleje.

Hvor stor en del af de centrale typer af halvkulturområder, der har et uopfyldt plejebehov, vil i nogen
grad afklares ved ovennævnte spørgeskemaundersøgelse hos amterne, som udvalget har iværksat. Men
en stor del af driften af engene foregår stadig som almindelig, landbrugsmæssig udnyttelse, typisk med
tilskud fra MVJ-ordningerne.

For den biologiske mangfoldighed i halvkulturarealerne, og den omfatter f.eks. et meget stort antal af
landets rødlistede plantearter, er tilgroningen - ikke bare med vedplanter, men også med store, vedva-
rende urter og græsser - den største trussel. Det har derfor meget høj prioritet i arbejdet for flora og in-
sektliv at opretholde driften på disse arealer gennem græsning af passende styrke el. evt. høslæt. Til-
groningstruslen er i dag øget pga. kvælstoftilførsel fra atmosfæren med nedbøren, og denne faktor
spiller jo større rolle ro magrere jordbund, der er tale om, dvs. at heder og græsland på sur bund er de
mest udsatte.

Udlægning af områder til fri dynamik og succession må altså ikke ske på bekostning af den naturkva-
litet, vi stadig har. En naturtype som ferske enge har været i kraftig tilbagegang de sidste 75 år, hvilket
har medført at mange af de tilknyttede arter i dag er rødlistede, og en del af dem er fredede.
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•  Der er væsentlige naturværdier i en række naturtyper i fri dynamik og succession - ved kyster, sø-

er, vandløb, og i skove. Det anbefales, at natur i fri dynamik inddrages som element i naturforvalt-
ningen i væsentligt større omfang end i dag

•  På baggrund af bl.a. en naturkvalitetsplanlægning kan det vurderes, hvor det er hensigtsmæssigt, at
arealer tages ud af drift og får lov at gro til og i øvrigt udvikle sig frit

•  Arealer med fri dynamik og tilgroning bør typisk indgå ved udlægning af større, sammenhængen-
de naturområder.

•   Værdifulde halvkulturområder med lang driftshistorie skal fortsat opretholdes med høj prioritet og
gives mulighed for at ekspandere

•  Et samspil mellem naturlig tilgroning og plantet skov er ønskelig
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Der er ikke udarbejdet en selvstændig anbefaling vedrørende naturpleje, men der er igangsat en under-
søgelse af amternes nuværende naturpleje og det fremtidige behov for naturpleje. På baggrund heraf
vil hovedudvalget kunne anbefale f.eks. øgede midler til naturpleje. Naturpleje behandles også af land-
brugsgruppen i forbindelse med MVJ-tilskud mv.

En landsdækkende naturkvalitetsplanlægning, vil sammen med de prioriteringer, der følger af habitat-
direktivet medvirke, til en yderligere målretning af naturplejeindsatsen fremover.

Naturplejeindsatsen bl.a. hos amterne og i landbruget bør styrkes og de nødvendigemidler afsættes, set
i lyset af den entydige påpegning af at tilgroning, ophørt græsning og slæt mv. er en af de alvorligste
trusler mod biodiversiteten tilknyttet de lysåbne naturtyper.
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Sekretariatet for Wilhjelmudvalget har nedsat en række arbejdsgrupper, herunder en gruppe, der skal
arbejde med spørgsmålet om den fremtidige prioritering af fredningsindsatsen. Samtidig har udvalgs-
sekretariatet bedt 8. kontor om i samarbejde med arbejdsgruppen at udarbejde et notat, der redegør for,
hvordan prioriteringen af fredninger er gennemført hidtil og for, hvordan det kan ske fremover.

I det følgende redegøres der nærmere for fredningsinstituttets historie og fredningsinstrumentets særli-
ge egenskaber. Herefter gennemgås udviklingen i behovet for at gennemføre fredninger med en nær-
mere beskrivelse af de vigtigste andre instrumenter, der er indført i naturbeskyttelsesarbejdet. Med ud-
gangspunkt i fredningshandlingsplanen fra 1992 redegøres for, hvordan prioriteringen er sket indtil i
dag. Endvidere redegøres der for, hvordan den fremtidige prioritering kan ske, og notatets konklusio-
ner og anbefalinger er samlet i et afsluttende konklusionsafsnit.

--,. &�������������
���

Fredningsinstrumentet blev introduceret med den første naturfredningslov i 1917.

Fredningsinstituttet er opretholdt stort set uændret i den efterfølgende lovgivning, senest i naturbe-
skyttelsesloven. Der er dog i forbindelse med denne lov foretaget en modernisering af bestemmelserne
og en forenkling af proceduren. De særlige fredningsnævn er opretholdt, og deres kompetence er med
naturbeskyttelsesloven begrænset til udelukkende at behandle fredningssager og dispensationer fra
fredninger, ligesom deres antal er reduceret til ét i hvert amt.

En fredningssag er karakteriseret ved, at der én gang for alle varigt gøres op med et områdes fremtidi-
ge anvendelsesmuligheder, og der udbetales fuld erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
fredningen påfører ejere og brugere.

Uanset at der i dag er en række andre virkemidler i naturbeskyttelsen, jfr. nedenfor, er fredning stadig
det stærkeste instrument til sikring af et landskab med dets indhold af biologiske, kulturhistoriske, ge-
ologiske og rekreative interesser. Der er således i perioden 1992 – 2000 rejst ca. 95 fredningssager.
Heraf er ca. 65 afgjort i fredningsnævnene, og af disse er ca. 35 optaget til behandling i Naturklage-
nævnet og ca. 25 af disse sager er afgjort Naturklagenævnet.

Oprindelig havde fredningerne karakter af status quo fredninger, det vil sige, at der alene blev gennem-
ført fredninger, der gik ud på at fastholde den eksisterende tilstand. I dag har fredningsinstrumentet fået
en langt mere indgribende og dynamisk karakter, idet der er hjemmel til at gøre op med lovlig eksiste-
rende anvendelse, foreskrive en særlig driftsform både for såvidt angår landbrug og skovbrug, gen-
nemføre naturgenopretning og pleje samt anlæg af stier og andre faciliteter for friluftslivet.

Fredning er således et velegnet instrument til at behandle såvel de landskabelige og kulturhistoriske
som de biologiske, geologiske og friluftsmæssige interesser og afveje dem over for hinanden. Der kan
med fredningen, der kan sidestilles med en lov for et geografisk afgrænset område, fastsættes en række
detaljerede bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse, drift og pleje, for genopretning af natu-
ren, samt for offentlighedens adgang til området. Fredningens bestemmelser kan kun fraviges ved dis-
pensation fra fredningsnævnet/Naturklagenævnet, og en sådan dispensation kan kun meddeles, hvis
den ønskede foranstaltning ikke strider imod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
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ning kræver rejsning og gennemførelse af en ny fredningssag efter de sædvanlige procedurer. Når en
fredning først er gennemført, er det yderst vanskeligt at få den ændret eller ophævet, hvilket da også er
sigtet med at gennemføre en fredning.

Gennemførelsen af stadig mere komplekse og indgribende fredningssager stiller krav om en nøje vur-
dering af fredningens indhold, de hensyn, der ønskes tilgodeset, ejernes ønsker, samt erstatningens
størrelse. Inden en fredningssag afgøres, er det af største betydning, at alle aspekter i sagen tages i be-
tragtning, og herunder, at offentligheden inddrages, og alle involverede får mulighed for at gøre deres
synspunkter gældende. Dette kan bl.a. ske ved nedsættelse af lodsejerudvalg eller en række bilaterale
drøftelser.

Denne grundighed i behandlingen af en fredningssag indebærer, at sagsbehandlingen ofte strækkes
over tid. Der er taget en række initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiden til et rimeligt niveau.
Disse tiltag har efter ministeriets vurdering haft den forventede effekt, idet den gennemsnitlige sagsbe-
handlingstid for fredningssager, der er rejst efter den 1.7.1992 er på 1 år og 8 måneder i fredningsnæv-
nene og 1 år og 4 måneder i Naturklagenævnet. Uanset disse tiltag vil gennemførelsen af en frednings-
sag fortsat være en omstændelig proces, som derfor også af den grund kun skal sættes i værk, når det er
nødvendigt for beskyttelsen, og beskyttelsen ikke kan opnås på anden måde.
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Fredning var i begyndelsen af 1900-tallet stort set det eneste virkemiddel i naturbeskyttelsesarbejdet i
Danmark. Hovedvægten lå i denne periode på beskyttelsen af de store spektakulære naturområder og
landskaber i det åbne land, især imod bebyggelse og råstofindvinding. Der blev endvidere gennemført
et antal mindre fredninger af enkeltelementer i landskabet, og af andre mindre områder for at redde
værdier, som ellers ville gå tabt på grund af en umiddelbart forestående foranstaltning. Et særligt initi-
ativ med hensyn til beskyttelsen af kirkernes omgivelser blev taget i 1950érne af provst Johan Exner.
Provst Exner gennemført igennem disse år ca. 4.500 frivillige fredninger af mindre arealer omkring
vores kirker.

Behovet for at beskytte natur- og kulturværdier ved fredning er ændret i takt med den gradvise indfø-
relse af en lang række andre instrumenter for naturbeskyttelsesarbejdet:

�����	5�� og den deraf følgende fysiske planlægning udgør et grovmasket sikkerhedsnet under natur-
beskyttelsen, idet der igennem administrationen af denne lov også varetages natur- og kulturbeskyttel-
seshensyn. Særligt indførelsen af landzonebåndet reducerede væsentligt behovet for de store land-
skabsfredninger, der skulle forhindre bebyggelse i det åbne land. Planloven er dog ikke i stand til at til-
godese de naturbeskyttelsesmæssige hensyn i tilstrækkeligt omfang. Der vil derfor fortsat være behov
for at gennemføre fredninger til opfyldelse af den overordnede regionplanlægning eller til uddybning
af planlægningen, og dér, hvor lokalplanlægningen ikke slår til. Det sidste er tilfældet, når der er er be-
hov for at regulere eller forhindre en igangværende lovlig anvendelse af et areal, foreskrive naturpleje,
og i øvrigt når det er af afgørende betydning at sikre en varig beskyttelse af et område. Omvendt skal
det understreges, at fredninger kun rent undtagelsesvis bør bruges til at forhindre gennemførelsen af
tiltag, som er i overensstemmelse med den fysiske planlægning.

Endvidere er behovet for fredninger mindsket betydeligt med gennemførelsen af ����0���/������	)
5�� med dens indhold af generel, erstatningsfri beskyttelse af en række naturtyper, fortidsminder og
landskabselementer. Men loven har samtidig skabt nye behov for fredninger, særligt hjemlen til at
gennemføre naturgenopretning. Gennemførelsen af et naturgenopretningsprojekt vil således i nogle til-
fælde forudsætte, at der gennemføres en fredningssag for de omfattede arealer, især når projektet ved-
rører mange ejere, hvoraf enkelte ikke ønsker at medvirke frivilligt. Det er endvidere af stor betydning
i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt dels varigt at sikre den nye naturtilstand og den for-
nødne pleje heraf, dels at sikre offentligheden adgang hertil f.eks. ved anlæg af en sti omkring en gen-
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skabt sø. Også hjemmelen til at lade fredninger have bonusvirkning, d.v.s. at lade fredningen træde i
stedet for en række tilladelser efter anden lovgivning (f.eks. vandløbsloven) har været væsentlig i den
forbindelse.

Danmarks skove var allerede sikret opretholdt med skovforordningen i 1805. Uanset dette er der op
igennem 1900-tallet gennemført en række store skovlandskabsfredninger. $�	5�	5�� har igennem en
række revisioner i stigende omfang fået bestemmelser, der sikrer varetagelsen af naturhensyn i forbin-
delse med skovdriften, f.eks. sikring af løvskovbryn, egekrat, småbiotoper, fortidsminder, løvstøtte og
andre skovlovsaftaler om ekstensiv skovdrift. Men heller ikke skovloven kan pålægge en skovejer en
bestemt driftsform f.eks. i form af løvtræsbinding, forlænget omdrift eller konvertering af nåleskov til
løvskov. Hvis man ikke kan opnå frivillige aftaler herom, kan dette derfor fortsat kun sikres gennem
fredning.

I de seneste år har fokus på skovområdet særligt været på sikring eller genskabelse af naturskov i over-
ensstemmelse med ministerens naturskovsstrategi samt skove, der er udpeget som EF-Habitatområde.
Fredning har navnlig været anvendt, når der er behov for en meget detaljeret og kompleks regulering
og naturgenopretning i form af rydning/pleje/konvertering og når der er mange ejere.

Som det fremgår af ovenstående, er behovet for beskyttelse af landskab, natur og kultur i stigende om-
fang tilgodeset igennem den generelle regulering i en lang række love, og det kan ikke udelukkes, at
denne udvikling kan/vil fortsætte endnu et stykke. Samtidig er der med indførelsen af en række til-
skudsordninger åbnet mulighed for at indgå frivillige aftaler om naturvenlig drift af skove og naturom-
råder i det åbne land.
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Fredningsindsatsen er indtil 1992 foregået uden nogen formaliseret prioriteringsovervejelse. Ofte kom
initiativet til en fredningssag fra ejeren, som selv ønskede en varig sikring af sine naturværdier. Stør-
steparten af fredningssagerne er rejst af Danmarks Naturfredningsforening, ofte i samarbejde med det
pågældende amt og eventuelt de involverede kommuner.

Skov- og Naturstyrelsen har kun rejst få fredningssager og kun været medsagsrejser i sager af national
betydning. Men uanset dette har styrelsen støttet langt de fleste fredningssager, der er rejst af DN
og/eller amterne, fordi de i vidt omfang har understøttet ministeriets strategi på naturbeskyttelsesområ-
det. De fredninger, der er gennemført indtil dato, har i høj grad medvirket til at sikre opretholdelsen af
den biodiversitet, der findes i den danske natur. Ikke kun de store landskabs- og skovfredninger har
medvirket hertil, men også de små biotopfredninger har bidraget hertil, idet de har virket som en slags
”trædesten” for arternes udbredelse.

En række nyere fredninger er gennemført særligt med henblik på at skabe adgang til at pleje et natur-
område. Fredninger forpligter typisk ikke plejemyndigheden (amtet) til at udføre plejen, men giver
alene mulighed for at udføre denne. Uanset dette, har amterne efter Skov- og Naturstyrelsens vurdering
prioriteret gennemførelsen af pleje inden for fredede områder højt. Hertil kommer, at fredningsnævne-
ne og Naturklagenævnet i de senere år som forudsætning for at gennemføre fredningen har afæsket
amterne et tilsagn om at ville udføre den forudsatte pleje.

Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på hjemmelen i naturbeskyttelsesloven til at foreta-
ge pleje af fredede områder, selv om der ikke i fredningen er bestemmelser herom. Denne hjemmel har
givet amterne mulighed for at pleje en lang række naturområder, som indtil da henlå under tilgroning,
fordi et stort antal af de gamle fredninger ikke har bestemmelser om pleje.

 Som det fremgår af ovenstående, har der ikke i forbindelse med de første mange års fredningsindsats
været noget udtalt behov for at foretage en prioriteringen. Det skyldes, at fredningsarbejdet stort set er
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forløbet til alles tilfredshed, og at der har været tale om en relativt beskeden udgift til fredningserstat-
ninger. Men i slutningen af 1980érne blev man i stigende omfang opmærksom på behovet for at fast-
lægge rammer for en mere målrettet fredningsindsats. Ikke mindst var der med de ovenfor nævnte
mange nye instrumenter på naturbeskyttelsesområdet behov for nøjere at vurdere hvornår fredning var
det rette instrument, og hvornår planlægningen, skovloven, råstofloven m.v. og/eller frivillige aftaler i
tilstrækkeligt omfang eller bedre (og billigere) kunne sikre beskyttelsesinteresserne.

Kriterier for prioriteringen blev for første gang opstillet med fredningshandlingsplanen fra 1992, som
er udarbejdet i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, amterne og Danmarks Naturfrednings-
forening. Med denne handlingsplan blev følgende kriterier for prioritering af fredningsindsatsen vedta-
get:

”Udgangspunktet for prioriteringen af fredningssager på land er den statslige og amtskommunale
planlægning af det åbne land. De vil sige de overordnede internationale og nationale fredningshensyn
og den amtskommunale planlægning, herunder især planlægningen af naturbeskyttelsesinteresserne.

Fredning gennemføres derfor som udgangspunkt som led i realiseringen af planlægningens målsætnin-
ger. Endvidere kan fredning anvendes til at sikre væsentlige fredningsmæssige interesser, som plan-
lægningen af forskellige årsager ikke har opfanget.

En anden grundlæggende forudsætning for gennemførelse af fredninger er, at de kun rejses i de tilfæl-
de, hvor behovet for beskyttelse og pleje eller for at fremme befolkningens friluftsliv ikke kan opfyldes
ved anvendelsen af bestemmelserne i den generelle naturbeskyttelses- og arealanvendelseslovgivning.

Hvis disse forudsætninger er opfyldt, foregår den nærmere prioritering ud fra følgende kriterier:

Hvis et område er ����enten af umiddelbart forestående indgreb, af potentielle indgreb eller af en
igangværende udvikling i tilstanden, som følge af en særlig driftsform, f.eks. dybdepløjning, eller som
led i en naturgiven udvikling, f.eks. gradvis tilgroning eller udtørring.

Hvis der foreligger politiske/administrative tilsagn om at rejse en fredningssag, hvis der foreligger for-
pligtelser til at sikre en særlig effektiv beskyttelse, eller der er tale om at afslutte eller justere indsatsen
i et område, hvor der tidligere er gennemført fredninger.

Særligt skal fremhæves Danmarks forpligtelser efter EF-direktiver eller efter internationale konventio-
ner. I de særligt udpegede 111 EF-fuglebeskyttelsesområder har de danske myndigheder pligt til gen-
nem planlægning og administration at sikre, at områderne ikke udsættes for indgreb, der indebærer en
forringelse af deres tilstand.

Hvis der ønskes gennemført naturgenopretning. Her er trusselskriteriet ikke anvendeligt, men den na-
turmæssige værdi af naturgenopretningen kan være meget stor, og fredning kan være en forudsætning
for at skabe og varigt sikre værdifuld natur og kultur.

Endelig kan fredning gennemføres til sikring af friluftslivet, f.eks. hvor sikringen ikke kan ske ved er-
hvervelse eller på anden måde. Generelt bør det i øvrigt ved alle fredninger overvejes, om der bør
foretages foranstaltninger af hensyn til friluftslivet.

Den konkrete prioritering med udgangspunkt i disse kriterier vil kunne forandres i takt med samfunds-
udviklingen. For eksempel kan ny viden, pludseligt opståede eller pludseligt erkendte trusler mod vig-
tige natur- og kulturværdier bevirke, at der må prioriteres anderledes fremover eller i konkrete situatio-
ner.”

Disse kriterier for prioritering af fredningsindsatsen har stort set vist sig at være en god ramme for
fredningsarbejdet i de forløbne år. Langt de fleste fredningssager, der er rejst siden 1992 ligger således
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inden for de fastsatte kriterier. Der har dog været enkelte sager, som efter Skov- og Naturstyrelsens op-
fattelse ikke burde være rejst, særligt fordi beskyttelsesbehovet kunne være tilgodeset med andre mid-
ler, særligt planlægningen. Der har endvidere været enkelte sager, hvor udgifterne til fredningserstat-
ning efter styrelsens opfattelse ikke står i rimeligt forhold til den natur/kulturmæssige gevinst.

Med udgangspunkt i ovennævnte kriterier udarbejdede Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med
amtskommunerne og Danmarks Naturfredningsforening en oversigt over 145 lokaliteter, opdelt på de
enkelte amter, hvor der ud fra en opdeling i 3 kategorier skal overvejes rejst fredningssag inden for 2 -
5 år, med mindre beskyttelsesbehovet viser sig at kunne tilgodeses på anden måde. Denne del af hand-
lingsplanen har derimod kun været en betinget succes. Dels har amterne ikke rejst alle de fredningssa-
ger, som de efter listen havde hovedansvaret for, dels har DN rejst en lang række fredningssager, som
ikke er på listen. Denne mulighed var der, som det fremgår ovenfor, taget højde for i handlingsplanen,
fordi der løbende opstår nye trusler, og samfundsudviklingen skaber nye behov for beskyttelse, som
ikke altid kan opnås med andre midler end fredning.

Men det sidstnævnte forhold har afdækket den svaghed ved den geografiske del, at den for hurtigt bli-
ver uaktuel/forældet. Det har derfor været overvejet, om man snarere fremover burde have en ”rullende
planlægning” for den geografiske del, baseret på til stadighed opdaterede kriterier for prioriteringen.
En sådan planlægning skulle i givet fald baseres på drøftelser mellem DN, amterne og styrelsen af de
fredningssager, som ønskes påbegyndt/rejst det følgende år.

Endelig er der i 1992-handlingsplanen peget på en række særlige emner, hvor der kan imødeses et be-
hov for at sikre værdierne gennem fredning.

Det drejer sig særligt om:
•  fredninger med naturgenopretningsindhold
•  sikring af flere naturskovsarealer og andre bevaringsværdige skovtyper
•  fredninger, der skal forhindre yderligere nedbrydning af de kulturhistoriske levn i jorden
•  Sikring af kulturhistoriske sammenhænge i landskabet
•  Sikring af internationale beskyttelsesområder.

Denne vurdering af de særlige fredningsbehov har vist sig at være rigtig. De fredningssager, der er rejst
i den forløbne periode har således helt overvejende haft til formål at tilgode ovennævnte beskyttelses-
interesser.

--,4 �������
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Det er forudsat, at 1992-handlingsplanen tages op til revision efter 5 år. Det blev aftalt med DN, at en
hel eller delvis revision af handlingsplanen skulle indgå det arbejde med en handlingsplan for forvalt-
ningen af det åbne land, som blev igangsat i 1998 i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening og Amtsrådsforeningen.

Arbejdet med en handlingsplan for det åbne land blev imidlertid efterfølgende integreret i det pågåen-
de udvalgsarbejde om en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse
(Wilhjelmudvalget). En egentlig fremtidig revision af fredningshandlingsplanen vil formentlig skulle
løses af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med DN og ARF og ikke som en udvalgsopgave. Men
Wilhjelmudvalget skal sikre, at denne revision er baseret på udvalgets prioriteringsovervejelser m.v.,
da fredning må forudses at ville være et vigtigt instrument i den samlede strategi for biodiversitet og
naturbeskyttelse.

Det er efter styrelsens vurdering afgørende for fredningernes fremtid, at fredningsarbejdet ikke foregår
isoleret fra andre prioriteringsovervejelser, således at det undgår at have karakter af mere ad hoc præ-
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gede initiativer. Dette opnås blandt andet ved til stadighed at sikre enighed mellem fredningssagsrej-
serne om kriterierne for prioriteringen og emnerne for fredningsindsatsen.

Som nævnt ovenfor har handlingsplanens kriterier for prioriteringen af fredningsindsatsen fungeret
stort set tilfredsstillende.

Der kan alligevel være behov for at gennemgå de opstillede kriterier og fredningsemner samt for at
overveje, hvordan fredningsinstrumentet kan integreres yderligere i en samlet afvejning af virkemid-
lerne i naturbeskyttelsen, og måske i den forbindelse foretage en nærmere analyse af, hvor fredningsin-
strumentet er særligt velegnet, alene eller i samspil med andre virkemidler.

Der har ikke hidtil været tradition for at anlægge særligt strenge økonomiske betragtninger ved vurde-
ringen af fredningssagerne. Det skyldes dels en fundamental respekt for fredningsinstituttet, dels at er-
statningerne indtil for få siden altid holdt sig inden for det afsatte beløb på finansloven på et sted mel-
lem 3 og 7 mio kr. årligt. I 2000 har erstatningerne for første gang overskredet bevillingerne, og det må
forventes, at de årlige udgifter til fredningserstatning vil stige betydeligt fremover, særligt fordi fred-
ningerne bliver stadig mere indgribende og derfor mere kostbare.

Dette har accentueret behovet for også på fredningsområdet at anlægge en strengere cost/benefit be-
tragtning for at sikre, at fredningsmidlerne bliver anvendt hensigtsmæssigt og slår til. Det er derfor og-
så af denne grund vigtigt, at samtlige fredningssagsrejsere, det vil sige Danmarks Naturfredningsfor-
ening, amterne, kommunerne og Skov-og Naturstyrelsen, nøje overvejer behovet for en fredning set i
forhold til omkostningerne og muligheden for at sikre værdierne på anden (og måske billigere) måde.
Det kan i den forbindelse til tider være en overvejelse værd, om ikke det næstbedste – i form af mindre
detaljeringsgrad eller geografisk udstrækning – vil være tilstrækkeligt.

Fredningsnævnene og Naturklagenævnet har kun afvist ganske få fredningssager igennem tiden, hvil-
ket bl.a. skyldes, at sagsrejserne har forstået at prioritere hvilke fredningssager, der burde fremmes.
Der har imidlertid i de seneste par år været en tendens til en mere kritisk holdning til gennemførelsen
af fredninger. Nævnene har således afvist et stigende antal sager, hvor beskyttelsesbehovet kunne have
været tilgodeset gennem planlægningen. Fortsætter denne tendens kan det skade fredningsinstituttets
troværdighed. Da Danmarks Naturfredningsforening rejser eller er medrejser af langt de fleste sager,
kan et stigende antal afvisninger stille spørgsmålstegn ved foreningens særlige ret efter naturbeskyttel-
sesloven til at rejse fredningssager. Det er derfor vigtigt, at sagsrejserne holder sig for øje, hvor græn-
sen for fredningsnævnenes og ikke mindst Naturklagenævnets accept af fredningsindhold ligger.

Der skal i det følgende foreslås enkelte ændringer eller suppleringer til de i 1992 opstillede kriterier
med videre:

Handlingsplanens første kriterium for at rejse en fredningssag er, at et område er truet enten af et
umiddelbart forestående indgreb imod beskyttelsesinteressen, eller af �	��������������0, Det har vist
sig vanskeligt at operere med begrebet ”potentielle indgreb”

Det kan for det første diskuteres, hvad der skal forstås ved et potentielt indgreb, for det andet om, i
hvilket omfang og i givet fald hvornår en fredning er nødvendig for at imødegå en potentiel trussel.
Dette kriterium åbner mulighed for rejsning af fredningssager for områder, som ikke er reelt truede,
men hvor der alene er tale om at foregribe, at der på et senere tidspunkt kan ske indgreb i beskyttelses-
værdierne.

Det kan i enkelte tilfælde være velbegrundet at imødegå sådanne potentielle trusler, når der står unikke
værdier på spil og der er risiko for, at truslerne ikke vil kunne erkendes, før end de er overhængende og
det derfor måske er for sent at rejse fredningssag/nedlægge foreløbigt forbud efter nbl. § 34. Det vil
derimod ikke være velbegrundet generelt at frede områder imod en potentiel trussel, f.eks. Forsvarets



- 149 -

arealer, som i vidt omfang er omfattet af drifts- og plejeplaner, der sikrer naturkvaliteterne, og hvor der
ikke umiddelbart er udsigt til, at de bliver afhændet til private.

De i 1992-handlingsplanen opstillede emneområder, hvor der kan imødeses et behov for at sikre vær-
dierne gennem fredning, må forventes også fremover at være centrale, og der må forventes yderligere
fokus på følgende områder:

Særligt Habitatdirektivets krav om en aktiv indsats for at opretholde eller genoprette en gunstig beva-
ringsstatus for de arter eller naturtyper, habitatområderne er udpeget for, kan bl.a. indebære behov for
aktivt at modvirke forringelse af levesteder for arter, eksempelvis ved ændret drift eller tilplantning.
Der må forventes at blive et øget behov for at gennemføre fredninger for at sikre eller skabe en god
bevaringsstatus i disse områder. Ikke mindst kan der være behov for ved fredning at sikre naturværdi-
erne i de private skove, der er udpeget som EF-habitatområde, da disse som nævnt ovenfor ikke i dag
kan sikres tilstrækkeligt gennem skovloven, med mindre der kan indgås frivillige aftaler herom.

Sikring af kulturhistoriske sammenhænge i landskabet vil fortsat være højt prioriteret, jfr. Ministerens
kulturmiljøredegørelse. Der forestår endvidere rejsning af et antal fredningssager, der skal sikre de
vigtigste køkkenmøddinger i Danmark. Der skal i den forbindelse peges på muligheden af at sikre så-
danne meget små arealer med én ejer gennem en særlig enkel fredningsprocedure ved en ændring af
naturbeskyttelsesloven.

Også sikring af naturskov og andre bevaringsværdige skovtyper gennem fredning må forventes at være
højt prioriteret fremover.

Ud over de ovenfor nævnte områder, kan der peges på følgende nye områder:

Der arbejdes for tiden med tanken om at etablere et antal større sammenhængende naturområder, der
skal imødegå den stadigt stigende fragmentering og opsplitning af naturarealerne i Danmark. Det pri-
mære sigte med etableringen af sådanne større områder er at skabe plads og mulighed for øget biodi-
versitet, men de vil også have en positiv betydning for landskabet og for de geologiske og kulturhisto-
riske interesser, ligesom de vil være attraktive som udflugtsmål for offentligheden.

En afgørende forudsætning for at kunne etablere sådanne større sammenhængende naturområder vil
være, at alle involverede myndigheder er enige i at prioritere sikringen heraf med de til rådighed væ-
rende midler. Der vil blive lagt stor vægt på, at dette i videst muligt omfang sker frivilligt og gradvis
over en længere periode ved anvendelse af tilskudsordninger, aftaler m.v. Men fredninger kan blive et
vigtigt instrument for at opnå en samlet sikring af og naturmæssig sammenhæng i et tilstrækkeligt stort
område. Endvidere er fredningsinstrumentet særligt egnet til at foretage den nødvendige afvejning af
de forskellige interesser i området, herunder for at sikre offentligheden adgang, ligesom behovet for
drift og pleje kan sikres gennem udarbejdelse af en plejeplan for området. Der vil typisk ikke være be-
hov for at sikre hele det udpegede naturområde ved fredning, men der vil være tale om at arbejde med
en mosaik af virkemidler, således at der opnås en synergieffekt herved.

--,8 �	������	�

På baggrund af ovenstående gennemgang af fredningsinstituttet, 1992-handlingsplanen og den hidtidi-
ge fredningsindsats kan følgende konkluderes:

•  Fredningsinstituttet med dets særlige procedurer, fredningernes mulighed for at fastsætte individu-
elle, ofte meget indgribende og varige bestemmelser om et bestemt geografisk områdes fremtidige
anvendelse, vil fortsat være centralt i naturbeskyttelsesarbejdet, idet de øvrige instrumenter på en
række områder ikke kan tilgodese beskyttelsesbehovet i tilstrækkeligt omfang.
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•  1992-handlingsplanens forsøg på at målrette fredningsindsatsen er lykkedes, og de opstillede krite-
rier for prioriteringen af fredningsindsatsen har stort set virket tilfredsstillende. Der bør derfor fort-
sat være en fælles fredningshandlingsplan, og en revision af 1992-planen bør snarest iværksættes.

•  Handlingsplanen bør følges op af en løbende planlægning af den fremtidige fredningsindsats, ba-
seret på handlingsplanens kriterier og emner.

•  Kriteriet ”potentielle indgreb” bør i forbindelse med revisionen defineres snævrere, således at det
undgås, at der rejses fredningssager for områder, som ikke er reelt truede, med mindre der gør sig
helt særlige forhold gældende.

•  Der bør arbejdes yderligere med afvejningen af fredningsinstrumentet i forhold til de øvrige vir-
kemidler på naturbeskyttelsesområdet, og det bør i den forbindelse vurderes, hvordan de forskelli-
ge virkemidler spiller optimalt sammen, så der opnås størst mulig synergieffekt af indsatsen på
naturbeskyttelsesområdet.

•  Fredningsarbejdet siden 1992 har stort set ligget inden for den emnekreds, som blev opstillet i
1992-planen, og disse emner vil fortsat være centrale i det fremtidige fredningsarbejde. Det vil væ-
re hensigtsmæssigt også fremover at operere med opstilling af sådanne emneområder for den
fremtidige fredningsindsats, måske i en mere detaljeret form.

•  Der må forventes at blive behov for en større fredningsindsats end tidligere forventet inden for de
internationale beskyttelsesområder, særligt med henblik på at sikre en gunstig bevaringsstatus i
EF-Habitatområderne.

•  Opstilling af prioriterede lokaliteter, der dækker flere år, på tilsvarende måde som i 1992-planen
bør opgives. En sådan opstilling bliver på grund af samfundsudviklingen for hurtigt uaktuel. Der
bør i stedet ske en rullende planlægning af fredningsindsatsen, baseret på til stadighed opdaterede
kriterier for prioriteringen og på opstillede emneområder.

•  Uanset at der ikke generelt bør opereres med udpegning af geografiske lokaliteter, vil dette være
relevant som led i ønsket om at sikre større sammenhængende naturområder. Fredning vil være et
centralt instrument til sikring af sådanne områder, typisk i samspil med en række andre virkemid-
ler. Den synergieffekt, der opnås ved et samarbejde mellem flere myndigheder og virkemidler, bør
veje tungt i prioriteringen af fredningsindsatsen.

•  Følgende emnekatalog kan opstilles for den fremtidige fredningsindsats:

1. Fredninger med naturgenopretningsindhold.
2. Sikring af flere naturskovsarealer og andre bevaringsværdige skovtyper.
3. Fredninger, der skal forhindre yderligere nedbrydning af de kulturhistoriske levn i jorden, herun-

der køkkenmøddinger.
4. Sikring af kulturhistoriske sammenhænge i landskabet.
5. Sikring af internationale beskyttelsesområder, særligt sikring af en gunstig bevaringsstatus i EF-

Habitatområderne eller andre særligt værdifulde naturlokaliteter.
6. Etablering/sikring af større sammenhængende naturområder.
7. Sikring af friluftslivet.
8. Særlige geologiske interesseområder og andre særlige landskabstræk af national betydning.
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Fredninger er fortsat et meget vigtigt og uundværligt, varigt virkemiddel i naturbeskyttelsen, men
det er samtidig administrativt omstændeligt og tidskrævende. Det bør derfor nøje overvejes, i hvil-
ke tilfælde man skal anvende fredninger i stedet for andre enklere og evt. frivillige virkemidler.

•  Der bør udarbejdes en nye handlingsplan for fredninger, hvor   der gennemføres en revision af
kriterierne for rejsning af fredningssager og af prioriteringen af de mål, som fredningssagerne
bør rette sig imod. Handlingsplanen bør ikke - som i 1992 - fastlægge en prioriteret liste over
de fredningssager, som ønskes rejst over en årrække, da denne fremgangsmåde har vist sig at
være uhensigtsmæssig. I stedet anbefales en løbende planlægning og drøftelse under inddra-
gelse af amterne, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen.

•  Der bør ske opprioritering af rejsning af fredningssager, der fremmer gunstig bevaringsstatus i
internationale naturbeskyttelsesområder, og som bidrager til sikring af kerneområder i kom-
mende større sammenhængende naturområder.

•  I forbindelse med revision af handlingsplanen bør f.eks. følgende emner inddrages:

1. Det bør overvejes, om kriteriet " at et område skal være truet" skal defineres snævrere.

2. Der bør arbejdes videre med afvejningen af fredningsinstrumentet i forhold til de øv-
rige virkemidler på naturbeskyttelses -skovlovs- og planlægningsområdet.

3. Det bør overvejes nærmere, hvorledes man anvender fredningsinstrumentet i forbin-
delse med naturgenopretningssager.
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Skov- og Naturstyrelsen ejer ca. 12 % af Danmarks areal med naturtyper, som er beskyttet efter § 3 i
naturbeskyttelsesloven. De mest betydningsfulde er heder og søer, hvor Skov- og Naturstyrelsen ejer
over 20 % af landets samlede areal med disse naturtyper. Skov- og Naturstyrelsen har endvidere bety-
delige andele af arealet med strandenge og overdrev. Moser og ferske enge, som i særlig grad er knyt-
tet til agerlandet, er svagest repræsenteret (tabel 1).
Skov- og Naturstyrelsen ejer desuden ca. 10.000 ha med strande og klitter, som ikke er omfattet af § 3-
beskyttelsen, men som med fuld ret kan betegnes som beskyttede naturtyper med klare restriktioner
mod indgreb, som kan ændre deres tilstand i negativ retning.
Når hertil lægges Skov- og Naturstyrelsens arealer udlagt under naturskovsstrategien og græsarealer
udlagt til naturformål (sletter), bliver det samlede areal med særlig beskyttet natur i statsskovene på ca.
75.000 ha (tabel 1).
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Hede        18.345        81.943        22.4 %
Sø        11.692        56.708        20.6 %
Mose         5.858        91.431         6.4 %
Strandeng         5.778        43.622        13.2 %
Fersk eng         3.906       103.671         3.8 %
Overdrev         2.603        26.225         9.9 %
§ 3-områder ialt        48.182       403.600        11.9 %
Klit         4.877      ikke opgjort      ikke opgjort
Strand og kystskrænt         5.279          -          -
Slette         5.265          -          -
Samlet areal omfattet af
naturskovsstrategien 11.050 17.440 63.4 %
Samlet areal med sær-lig
beskyttet natur        74.653
��0���-, Skov- og Naturstyrelsens arealer med § 3-beskyttede naturområder og anden særlig beskyttet natur.

Det vil sige, at ca. 1.7 % af Danmarks areal er naturområder, som ejes af Skov- og Naturstyrelsen, og
hvis hovedformål er beskyttelse af biologisk mangfoldighed og�sikring af befolkningens adgangs- og
oplevelsesmuligheder.
Til sammenligning er i tabel 2 givet et skøn over arealet med § 3-beskyttede områder, som ejes af an-
dre offentlige myndigheder.
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Forsvarsministeriet                 13.820
Fødevareministeriet                  5.500
Trafikministeriet                  1.500
Kommunerne                  6.000
Amterne                   700
Total                 27.500
��0���., § 3-beskyttede naturområder ejet af øvrige offentlige myndigheder
end Skov- og Naturstyrelsen. Der eksisterer intet overblik over, hvor store
naturarealer Kirkeministeriet og sognerådene og eventuelle øvrige end de
i tabellen nævnte offentlige myndigheder ejer.
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Med udgangen af 1999 udgav Skov- og Naturstyrelsen en naturplejestrategi som et led i opfølgningen
af ”Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi” fra 1995. Naturplejestrategien udstikker
konkrete retningslinier, der gælder for Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af egne arealer med be-
skyttet natur.
Strategien sætter desuden konkrete mål for øgning af arealet med beskyttede naturtyper indenfor det
eksisterende statsskovsareal med udgangspunkt i tilstanden i 1998.
Naturplejen skal sikre, at de tilbageværende naturområder kan bevare og udvikle deres kvaliteter. Ind-
satsen drejer sig ikke kun om at pleje og restaurere kulturbetingede naturtyper. Der skal også udlægges
arealer, hvor naturen overlades til sig selv.
Skov- og Naturstyrelsens strategi for plejen af de beskyttede naturtyper sammenfattes i nedenstående
punkter. Mere detaljerede forskrifter for de enkelte naturtyper findes i strategiens naturtypeafsnit. Der
gives dog også en kort gennemgang af hovedpunkter for de enkelte naturtyper.

 �������������
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1. Områder med beskyttede naturtyper (herunder klitter m.m.) som ejes af Skov- og Naturstyrelsen,

skal som udgangspunkt bevares, om nødvendigt ved drift eller pleje. Styrelsen har en særlig
forpligtelse til at bevare de kulturbetingede, lysåbne naturtyper ved at opretholde eller genindføre
plejetiltag, der på autentisk måde efterligner den driftsform, som oprindelig har betinget deres
opståen. Desuden skal øvrige, naturligt lysåbne biotoper bevares, hvor de trues af tilgroning som
følge af eutrofiering, invasive arter eller ændret hydrologi.

2. Hovedformålet med forvaltningen af de beskyttede naturtyper skal være at sikre og forbedre
vilkårene for deres vilde plante- og dyreliv, og dermed give et vigtigt bidrag til bevarelse af den
biologiske mangfoldighed. Der skal endvidere tages hensyn til bl.a. landskabelige, kulturhistoriske
og rekreative interesser.

3. Naturområder som rummer et særlig værdifuldt plante- og dyreliv, herunder rødlistede arter og
arter på habitatdirektivets lister, skal prioriteres højest hvad plejeindsats angår. Tilsvarende gælder
de – internationalt, nationalt eller regionalt set - mest sjældne naturtyper.

4. Der skal arbejdes for en udvidelse af det samlede areal med naturområder. Det kan ske ved
iværksættelse af tiltrængt pleje og ved ophør af intensiv skov- og landbrugsdrift på marginale
jorder. Der bør ved arronderinger, erhvervelser og forvaltningsaftaler m.m. skabes større, sammen-
hængende naturområder med ekstensive driftsformer og fri succession.
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5. Hvor der er særlige begrundelser herfor, kan plejekrævende naturtyper overlades i fri udvikling
eller ændres til andre naturtyper. Det vil normalt kun gælde områder som har været uden drift så
længe, at de naturværdier, som var knyttet til den oprindelige drift, er gået tabt. For sådanne
områder kan der foreskrives fri udvikling, på sigt oftest mod skov, eller minimumspleje således at
en delvist lysåben tilstand opretholdes.

6. Det naturlige samspil mellem såvel ferske som salte vådområder og tilgrænsende arealer skal
søges genoprettet, hvor det er muligt. Der skal herunder genskabes naturlige vandstandsvariationer
og reservoirfunktioner i vådområder og ske udnyttelse af deres kvælstofreducerende egenskaber.

7. Beskyttede naturområder og arealer i vedvarende græs må ikke gødskes eller sprøjtes. Der må
desuden ikke omlægges, jordbearbejdes, kalkes e.l. Nogle former for jordbearbejdning kan dog
anvendes, hvor disse har et naturplejemæssigt formål, f.eks. på heder.

8. Langs skovsøer større end 1 ha og skovmoser og -enge større end 3 ha udlægges en 50 meter
bræmme med vedvarende skov. Nåleskov i bræmmerne konverteres gradvist til løvskov eller
blandskov. Langs beskyttede vandløb udlægges tilsvarende bræmmer, hvis bredde fastsættes
individuelt. Langs beskyttede vandløb og langs søer, moser og enge uanset størrelse, der grænser
til styrelsens egne landbrugsarealer, udlægges en udyrket 10 meter bræmme.

9. Afvandingssystemer må som udgangspunkt opretholdes i nuværende omfang, men der må ikke
foretages nydræning, uddybende dræning eller omlægning fra åbne til lukkede drænsystemer.
Muligheder for at genskabe naturlig hydrologi skal altid nøje overvejes.

10. Der må ikke foretages udsåning eller plantning af urter, træer og buske i beskyttede naturområder.
Der må kun efter særlig godkendelse foretages udsætning af dyr i beskyttede naturområder.

11. Ved pleje med husdyr skal græsningstryk m.m. afpasses således, at der gives gode betingelser for
det vilde plante- og dyreliv. Det skal herunder tilstræbes, at græsningen gøres fleksibel, således at
der kan tages hensyn til forskelle i vækstbetingelser igennem græsningssæsonen og fra år til år.
Beskyttede naturområder bør i de fleste tilfælde kun græsses i sommerhalvåret, således at tilskuds-
fodring og unødigt slid på vegetation og jordbund undgås.

12. Ved slåning bør der anvendes klippende/skærende redskaber, der er skånsomme overfor
vegetationen. Det afhøstede plantemateriale bør fjernes fra arealet.

13. I naturplejen har der traditionelt været fokus på de højere planter og fuglelivet. Der skal i den
fremtidige pleje desuden ske en styrket inddragelse af andre aspekter, særligt de øvrige grupper af
organismer, for hvilke de beskyttede naturtyper har stor betydning, og som undertiden bliver
overset. Eksempler herpå findes f.eks. blandt insekter og svampe.

14. Naturplejestrategien implementeres løbende gennem driftsplanlægning for statsskovene. Der
udarbejdes beskrivelse af og opstilles målsætning for de enkelte arealer, som er omfattet af
strategien. Herunder vurderes desuden lokalitetens naturværdi og behov for pleje, således at der
tilvejebringes et grundlag for prioritering af indsatsen.
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Arealmålsætningen er 20.000 ha hede i år 2013 mod 18.112 ha i 1998. Arealforøgelsen skal hovedsa-
gelig ske ved rydning af lavproduktive nåletræbevoksninger. En del af forøgelsen vil dog fremkomme
ved, at klittyper landværts den levende, hvide klit (grå klit, klithede) omdøbes til hede i overensstem-
melse med amternes registreringspraksis.
•  Der er ofte et stort behov for bortfjernelse af næringsstoffer fra hederne, hvilket skal imødekom-

mes ved øget anvendelse af intensive plejemetoder, f.eks. afbrænding
•  Plejen skal gennemføres trinvis, mosaikagtigt og ved brug af forskellige metoder, således at der

sikres varierede heder.
•  Hedearealer må ikke gødskes, sprøjtes eller lignende. Jordbearbejdning kan foregå, hvor det har et

plejemæssigt formål og ikke er i konflikt med kulturhistoriske interesser.
•  Afvandingssystemer skal som udgangspunkt sløjfes.

 �������
Arealmålsætningen er 2.800 ha overdrev i 2013 mod 2.198 ha i 1998.
•  Genoptagelse af græsning på kystskrænter, som ofte rummer den mest oprindelige og værdifulde

overdrevsnatur, skal prioriteres højt.
•  Overdrevsarealer må ikke gødskes eller sprøjtes. Overdrev må ikke omlægges, jordbearbejdes el-

ler kalkes.
•  Ved slåning bør det afslåede plantemateriale fjernes fra arealet.

����������
Arealmålsætningen er 5.800 fersk eng i år 2013 mod 5.306 ha i 1998.
•  Naturenge, ekstrem-rigkær, skovenge og høslætenge skal prioriteres højt. Etablering af våde enge

efter vandmiljøplanen må ikke foregå, hvor det kan medføre næringsbelastning af værdifulde natu-
renge.

•  Hvor enge grænser op til Skov- og Naturstyrelsens egne landbrugsarealer skal dyrkning undlades i
en 10 meter bred bræmme, uanset engens størrelse.

•  Der skal sikres en 50 meter bred bræmme med vedvarende skov omkring alle skovenge større end
3 ha. Nåleskov i bræmmerne konverteres gradvis til løvskov eller blandskov.

•  Ferske enge må ikke gødskes, sprøjtes eller lignende. Ferske enge må ikke omlægges eller jordbe-
arbejdes.

•  Afvandingssystemer må som udgangspunkt opretholdes i nuværende omfang, men det skal under-
søges, om der kan skabes naturmæssige forbedringer ved begrænsning/ophør af afvanding.

•  Ved slåning bør det afslåede plantemateriale fjernes fra arealet.

���
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Arealmålsætningen er 4.800 ha strandeng i år 2013 mod 4.621 ha i 1998.
•  Strandenge må ikke gødskes, sprøjtes eller lignende. Strandenge må ikke omlægges eller jordbear-

bejdes.
•  Det skal undersøges, om der kan skabes naturmæssige forbedringer ved begrænsning/ophør af af-

vanding. Eventuelle muligheder for at genskabe naturlig overskylning fra havet skal udnyttes vi-
dest muligt.

•  Ved slåning bør det afslåede plantemateriale fjernes fra arealet.
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Størrelsen af arealet med sletter (4756 ha i 1998) udgør ikke noget mål i sig selv. Det er derimod et
mål, at der sker en høj omsætning i denne kategori ved at ekstensiv drift medfører, at slettearealer med
tiden udvikler sig til enge og overdrev og dermed ”vokser ind i” § 3-beskyttelsen.
•  Udlægning af arealer i vedvarende græs skal prioriteres særlig højt, hvor der herved kan skabes

sammenhæng mellem naturområder.
•  Udlægning af vedvarende græsarealer skal ske ved ophør af dyrkning uden at der foretages tilså-

ning. Arealer i vedvarende græs må ikke omlægges, gødskes, sprøjtes eller lignende. Eventuel
dræning skal i størst muligt omfang bringes til ophør. Gentagne slåninger med afhøstning eller
indledende høstning af afgrøder uden gødskning kan være gavnlige for at nedbringe jordbundens
næringsstofpulje.

C����
Arealmålsætningen er 6.000 ha i år 2013 mod 5.548 ha i 1998. Målet for genopretning kan – det store
areal med afvandede skovmoser taget i betragtning – forekomme mindre ambitiøst. Den nuværende
aldersfordeling med mange yngre bevoksninger i nåletræstilplantede moser forhindrer yderligere gen-
opretning på kort sigt, da det ville give store tab af investeringer. På længere sigt vil der komme væ-
sentligt større arealer til rådighed for genopretning af moser.
•  De lysåbne mosetyper, som trues af tilgroning, skal prioriteres højt hvad plejeindsats angår. Andre

mostyper kan med fordel lades urørte eller drives ekstensivt med naturlige løvtræer.
•  Højmoser, ekstrem-fattigkær, ekstrem-rigkær og vældmoser prioriteres særlig højt.
•  Der skal anlægges en 50 meter bred bræmme med vedvarende skov omkring alle skovmoser større

end 3 ha. Nåleskov i bræmmerne konverteres gradvis til løvskov eller blandskov.
•  Hvor moser grænser op til Skov- og Naturstyrelsens egne landbrugsarealer skal dyrkning undlades

i en 10 meter bred bræmme, uanset mosens størrelse.
•  Moser må ikke sprøjtes, gødskes, kalkes, jordbearbejdes eller lignende.
•  Der må ikke graves nye søer i moserne. Overfladisk oprensning af eksisterende tørvegrave m.m.

kan tillades i det omfang, der er en god naturmæssig begrundelse herfor.
•  Det skal undersøges, om der kan skabes naturmæssige forbedringer ved begrænsning/ophør af af-

vanding.

����
Arealmålsætningen er 10.900 ha i år 2013 mod 10.753 ha i 1998. Plejen af Skov- og Naturstyrelsens
søer retter sig først og fremmest mod søernes oplande og nærmeste omgivelser for at sikre mindst mu-
lig tilledning af næringsstoffer, pesticider, okker eller surt, humusrigt vand
•  Rene og næringsfattige søer, f.eks. lobeliesøer, og søer som rummer et særlig værdifuldt plante- og

dyreliv i øvrigt prioriteres højt.
•  Succession mod mose i naturlige søer må ikke forhindres. Hvor der er god naturmæssig begrun-

delse herfor, kan der foretages oprensning af kunstige søer.
•  Naturlig vandstandsvariation skal tilstræbes genskabt f.eks. ved lukning af kunstige overløb.
•  Etablering af nye søer skal så vidt muligt ske ved vandstandshævning frem for ved udgravning.

Dyre- og plantelivet i nye søer skal have lov at udvikle sig ved naturlig indvandring.
•  Hvor søer grænser op til Skov- og Naturstyrelsens egne landbrugsarealer skal dyrkning undlades i

en 10 meter bred bræmme uanset søens størrelse.
•  Der skal sikres en 50 meter bred bræmme med vedvarende skov omkring alle skovsøer større end

1 ha. Nåleskov i bræmmerne konverteres gradvis til løvskov eller blandskov.
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•  Rene og naturlige skovvandløb prioriteres højt.
•  Vandløb skal indgå som et hovedelement i sikringen af sammenhængende naturområder. Der ta-

ges særlige hensyn til vandløbenes betydning som økologiske korridorer. Planlægning tilstræbes
foretaget ud fra en vurdering af det enkelte vandløb og dets opland frem for ud fra administrative
grænser.

•  Hvor oprensning er nødvendig, skal der i størst muligt omfang anvendes alternativer til maskinel
oprensning.

•  Rørlagte strækninger af beskyttede vandløb eller i forlængelse af beskyttede vandløb skal søges
frilagt. Faunaspærringer skal udbedres eller fjernes.

•  Hvor beskyttede vandløb grænser op til Skov- og Naturstyrelsens egne landbrugsarealer undlades
dyrkning i en 10 meter bred bræmme langs begge bredder. Skrånende arealer langs vandløb, hvor
der kan være fare for erosion, omlægges til vedvarende græs eller tilplantes med løvtræ.

•  Der skal etableres bræmmer af vedvarende skov langs begge bredder af beskyttede skovvandløb.
Nåletræ i bræmmerne konverteres gradvist til løvskov eller blandskov.

����!�������������
•  Alle sten og jorddiger skal bevares.
•  Forvaltningen af digerne skal sikre såvel deres kulturhistoriske værdi som deres værdi for flora og

fauna. Der skal sikres gode spredningsmuligheder langs digerne.
•  Sprøjtning og gødskning er ikke tilladt på sten- og jorddiger. Hvor sten- og jorddiger løber langs

Skov- og Naturstyrelsens egne landbrugsarealer skal en bræmme på 10 meter friholdes for dyrk-
ning.

•  Skovning og udkørsel må ikke foregå hen over sten og jorddiger.

���
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Den overordnede målsætning er at begrænse sandflugtsdæmpning og kystsikring mest muligt under
hensyntagen til, at der ikke må ske skade på væsentlige samfundsmæssige værdier længere inde i lan-
det.
•  Strande, klitter (herunder indlandsklitter) og klinter skal som udgangspunkt bevares i så naturlig

tilstand som muligt.
•  Det skal på Skov- og Naturstyrelsens kystnære arealer i hvert enkelt tilfælde overvejes grundigt,

om en hidtidig kystsikrings- eller sandflugtsdæmpningspraksis kan undlades eller reduceres. Det
skal herved accepteres - og betragtes som et gode - at de naturlige, landskabsdannende processer
kan foregå i et større og friere omfang end hidtil.
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Som ovenfor nævnt foreskriver naturplejestrategien beskyttelsesbræmmer på 50 meter med gradvis
overgang til vedvarende løv- eller blandskov omkring skovsøer større end 1 ha og omkring skovenge
og -moser større end 3 ha.
Det foreslås at udlægge tilsvarende, dog ofte smallere, bræmmer også omkring de mindre søer, enge
og moser i skovene. Ved pleje af bræmmerne bør der ikke mindst tages hensyn til fremme af insektbe-
støvede træer og buske, som er en mangelvare i skovene.
Hvad angår udvendige skovbryn henvises til notat om styrelsens skovdrift.
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De i naturplejestrategien fastsatte målsætninger for genopretning af § 3-beskyttede naturtyper på det
eksisterende statsskovareal foreslås præciseret, således at genopretning af en række sjældne undertyper
af visse naturtyper målsættes specifikt. Som eksempler kunne nævnes dynamiske indlandsklitter, høj-
moser og høslætenge.

�����������������������
Hvor der foretages slåningspleje af arealer i vedvarende græs (herunder også af § 3-områder) sker ho-
vedparten i dag med slagleklipper eller lignende metoder, som er meget hårdhændede overfor flora og
fauna. Der sker desuden sjældent fjernelse af det afslåede materiale, hvorved der ophobes dødt plante-
materiale og næringsstoffer.
Det foreslås, at der i den fremtidige pleje så vidt muligt gås over til mere nænsomme klippemetoder og
at der sker afsamling (og helst fornuftig anvendelse) af det afslåede plantemateriale. Det bliver væ-
sentlig dyrere og vil i et vist omfang kræve metodeudvikling, men gevinsten vil være en mere auten-
tisk og diversitetsfremmende slåningspleje.
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Skov- og Naturstyrelsen ejer ca. 7.900 ha egentligt landbrugsareal, dvs. arealer i fri avl og græs i om-
drift. Arealer i vedvarende græs som enge og overdrev (i alt ca. 17.500 ha) har traditionelt været med-
regnet under landbrugsarealet, men da disse overvejende er omfattet af § 3-beskyttelse og da naturple-
jestrategien fra 1999 rummer mere vidtgående forskrifter for naturhensyn på disse arealer end de ne-
denfor omtalte retningslinier for landbrugsdriften fra 1995, er de i nærværende sammenhæng behand-
let i notatet om naturarealer.
Bortset fra på nogle større ejendomme omfattet af landskabsfredninger er det ikke Skov- og Natursty-
relsens formål at drive egentlig landbrugsdrift. En væsentlig del af landbrugsarealet ligger i en dyna-
misk pulje med høj omsætning, som anvendes til magelæg i forbindelse med arealerhvervelser til
skovrejsning og naturgenopretning. En anden vigtig pulje er nyerhvervede arealer, som står umiddel-
bart foran skovplantning, udlægning til vedvarende græs eller retablering af vådområder.
Endelig findes nogle landbrugsarealer spredtliggende i statsskov og en lang række mindre tjenestejor-
der i forbindelse med skovenes boliger. Disse arealer er for en stor del under konvertering til eng og
overdrev.
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I 1995 vedtog Skov- og Naturstyrelsen nye retningslinier for driften af styrelsens landbrugsarealer. På
landbrugsarealerne skal der tages vidtgående landskabelige, natur- og kulturhistoriske samt miljøbe-
skyttende hensyn. Dertil kommer hensyn til befolkningens friluftsliv.
Fra d. 1. januar 1997 er brug af kemiske bekæmpelsesmidler som hovedregel ikke tilladt på Skov- og
Naturstyrelsens landbrugsarealer. For bortforpagtede arealer dog ved førstkommende kontraktfornyel-
se; i videst muligt omfang senest den 1. januar 2003.
På arealer i fri avl og græs i omdrift må der maksimalt tilføres kvælstof svarende til 80% af kvæl-
stofnormen. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt skal der indgås naboaftaler om aftagning af hus-
dyrgødning.
Det er Skov- og Naturstyrelsens ønske at bidrage til fremme af det økologiske jordbrug som en natur-
og miljøvenlig driftsform. Der er derfor udpeget et antal ejendomme, som drives som økologisk autori-
serede jordbrugsbedrifter.
Ved offentligt udbud af andre landbrugsarealer skal de pålagte dyrkningsbegrænsninger fremgå lige-
som det nævnes, at arealet foretrækkes bortforpagtet til en landmand, som kan drive arealet som øko-
logisk autoriseret.
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På landbrugsarealerne skal der etableres 10 meter dyrkningsfrie bræmmer langs beskyttede søer, mo-
ser, ferske enge, vandløb og sten- og jorddiger jf. naturplejestrategien.
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Landbrugsarealer i omdrift foreslås, hvor ikke særlige landskabelige eller kulturmiljømæssige forhold
taler imod, ændret til vedvarende græs eller udlagt til naturlig succession overalt på tidligere vådbund
og i vigtige grundvandsområder samt hvor der herved kan skabes sammenhæng mellem naturarealer
og undgås erosionsfare.

Der bør gennemføres genopretning af småbiotoper som f.eks. småsøer og levende hegn med udgangs-
punkt i de historiske forhold, så vigtige landskabelige kulturmiljøer genskabes.

Der foreslås udlægning af udyrkede bræmmer på minimum 10 meter langs skovbryn, levende hegn og
markveje og omkring mergelgrave, remiser m.m., samt overalt hvor styrelsens landbrugsarealer græn-
ser til § 3-beskyttede områder.

Den i naturbeskyttelsesloven fastsatte dyrkningsfrie 2-meter bræmme ved fortidsminder foreslås udvi-
det til 10 meter.
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Forsvarsministeriet vedtog i 1993 en miljøstrategi, hvis formål er at søge indsatsen på miljø- og natur-
beskyttelsesområdet fremmet inden for Forsvarsministeriets område.
En bedre beskyttelse af naturværdierne på forsvarets arealer skal ske gennem udarbejdelsen af drifts-
og plejeplaner for alle militære arealer.
I 1995 indgik forsvaret en samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen om udarbejdelse planer for
samtlige forsvarets arealer, som omfatter ca. 32.000 ha, hvoraf ca. 14.000 ha udgøres af § 3-beskyttede
områder og ca. 4.000 ha er skov. I samarbejdsaftalen hedder det: ”Skov- og Naturstyrelsens målsæt-
ninger vedrørende varetagelse af flersidige hensyn på statsejede arealer ønskes overført til forsvarets
arealadministration.”
Planerne er gældende for en 15-årig periode og underskrives af såvel forsvaret som Skov- og Natursty-
relsen. Forsvaret forpligter sig til at leve op til målene i planerne. Drifts- og plejeplanerne skal sikre, at
der på forsvarets arealer opnås en tilfredsstillende balance mellem forsvarets behov for nødvendig ud-
dannelse og træning af enheder under realistiske vilkår og hensynet til naturbeskyttelse og rekreative
interesser.
Der er ved udgangen af 2000 udarbejdet 18 drifts- og plejeplaner ud af et samlet antal på ca. 40 planer.
Planerne dækker ca. 70 % af forsvarets arealer, da de store terræner er behandlet først. Færdiggørelsen
af alle planer skal være tilendebragt ved udgangen af 2004.
I december 2000 er indgået en lignende aftale med Hjemmeværnskommandoen om tilsvarende drifts-
og plejeplaner for Hjemmeværnets ca. 1600 ha øvelsesområder.
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Af amternes naturtyperegistrering fremgår, at der på forsvarets arealer findes 13.820 ha beskyttede
naturtyper fordelt på søer, moser, heder, overdrev, strandenge og ferske enge. De beskyttede naturtyper
udgør således ca. 43 % af forsvarets samlede areal. Det skal sammenlignes med, at de beskyttede na-
turtyper i Danmark som helhed udgør ca. 9 %.
Heden er den største beskyttede naturtype på forsvarets arealer og omfatter ca. 7.850 ha, hvilket svarer
til ca. 10 % af Danmarks samlede hedeareal. Alene hederne på Borris Skydeterræn, på Flyvestation
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Karup og på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn omfatter tilsammen over 6.000 ha og udgør således
nogle af de største og samtidig bedst bevarede hedearealer i Danmark.
Hederne på Borris og Oksbøl er af international betydning som naturområder, og er derfor udpegede
som EU-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder. Det samme gælder for en række andre mi-
litære øvelsesterræner i Danmark.
Forsvarets aktive brug af arealerne kan være hård for naturen, men der er også områder, der ikke er
voldsomt berørt af kørsel og øvelser. Og der er ligefrem nogle af de militære aktiviteter, der er med til
at vedligeholde visse landskabstyper. F.eks. er kørsel med tunge køretøjer på de federe jordtyper med
til at holde tilgroningen med buske og træer nede på de åbne overdrevsarealer, mens de lette sandjorder
er sårbare over for denne type slid. Tidvise afbrændinger i forbindelse med ammunitionsnedslag er til
gavn for heder og overdrev, der er yndede levesteder for mange arter af krybdyr, sommerfugle og rov-
fugle og for mange plantearter.
Hertil kommer, at de militære arealer i vidt omfang har været undtaget fra den generelle udvikling i det
åbne land med øget gødskning og pesticidanvendelse. Det betyder, at arealerne ofte fungerer som refu-
gier for beskyttelseskrævende arter og naturtyper.
I drifts- og plejeplanerne er der fastsat plejebestemmelser, tilpasset de lokale forhold, som skal bevare
og forbedre de beskyttede naturtyper på de militære terræner.
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Landbrugsarealer på forsvarets terræner udgør ca. 1500 ha. De består dels af dyrkede arealer, dels af
græsarealer som drives med græs- eller høslæt. Sidstnævnte gælder navnlig græsarealer omkring rulle-
baner og startbaner på flyvestationer. Væsentlige arealer på forsvarets terræner er overgået fra fri avl til
vedvarende græs i forbindelse med vedtagelsen af nye drifts- og plejeplaner. Forsvaret forpagter alle
sine landbrugsarealer ud til lokale landmænd.
Som led i sin miljøstrategi har Forsvaret den 16. marts 2000 vedtaget en pesticidhandlingsplan. Af pla-
nen fremgår, at forsvaret løbende har reduceret brugen af pesticider, og begrænset den til arealer, hvor
det af sikkerhedsmæssige årsager er absolut påkrævet. I tilslutning hertil vil forsvaret iværksætte un-
dersøgelse af mulighederne for helt at undgå anvendelse af pesticider.
Målet i handlingsplanen er, at forsvaret inden år 2002 vil ophøre med anvendelse af pesticider på for-
svarets ejede og lejede arealer undtaget områder, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er absolut på-
krævet, eller hvor særlige forhold gør sig gældende. Forbuddet gælder også for udlejede arealer.
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Skov- og Naturstyrelsen har en relativt ny naturplejestrategi fra 1999, som udstikker konkrete ret-
ningslinier, der gælder for Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af egne arealer med beskyttet natur.
Strategien sætter desuden konkrete mål for øgning af arealet med beskyttede naturtyper indenfor det
eksisterende statsskovsareal med udgangspunkt i tilstanden i 1998. I 1995 vedtog Skov- og Natursty-
relsen nye retningslinier for driften af styrelsens landbrugsarealer. På landbrugsarealerne skal der tages
vidtgående landskabelige, natur- og kulturhistoriske samt miljøbeskyttende hensyn. Dertil kommer
hensyn til befolkningens friluftsliv.

Da særligt naturplejestrategien er af forholdsvis ny dato, bør den have mere tid at virke i, før man me-
ningsfyldt kan vurdere på hvilke områder den evt. skal revideres i større omfang. Strategiens udmønt-
ning vil blive justeret ifølge de overordnede prioriteringer i Wilhjelmudvalgets anbefalinger, herunder
fx etablering af naturlig hydrologi i større omfang, udvidelse af arealer med eksisterende værdifulde
naturområder mv.
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De lysåbne naturtyper udgør landskabeligt og biologisk en vigtig del af den danske natur, og der er et
specielt og meget varieret plante- og dyreliv tilknyttet disse områder. Betegnelsen lysåbne naturtyper
dækker i virkeligheden over en række biologisk set meget forskelligartede naturtyper: Klit, hede, over-
drev, strandeng, ferske enge, moser mv. med hver deres specialiserede dyre- og plantesamfund. Balan-
cen mellem de naturmæssige kår og den kulturbetingede påvirkning er vidt forskellig for disse naturty-
per og spænder fra stort set ingen menneskelig påvirkning af klitter og til et stort behov for vedvarende
drift og pleje af enge og overdrev i vore dage.

Danmark betegnes som et oprindeligt skovland og de steder, hvor en arealudnyttelse ophører, ser vi
ofte skov vandre ind. Nogle steder går det langsomt, andre steder hurtigt, betinget af de fysiske kår og
karakteren af plantevæksten på de omgivende områder. Når der alligevel er mange vilde plante- og dy-
rearter tilknyttet de lysåbne naturtyper, skyldes det, at der altid har eksisteret lysåbne levesteder langs
kyster, søer, vandløb, i moser og skovlysninger mv. Den naturlige hydrologi og de mange vådområder
og gradienter mellem vådt og tørt har bidraget væsentligt til at skabe og opretholde lysåbne levesteder.
Det samme har erosion, vind, salt- og vandpåvirkning langs kysterne. Tilsvarende har dynamikken i et
naturligt skovøkosystem bidraget til, at der til enhver tid har været lysninger spredt rundt i skovene.
Forekomsten af en række store dyrearter har også bidraget til det dynamiske skov- og landskabsbille-
de.

Efterhånden har mennesket og den landbrugsmæssige drift medvirket til udbredelsen og vedligeholdel-
sen af de lysåbne naturtyper og dette har uden tvivl været til stor fordel for forekomsterne og udbredel-
sen af de tilknyttede arter. De ændringer, der er sket i den landbrugsmæssige drift som følge af den
samfundsmæssige udvikling i det seneste halve århundrede, har medvirket til at disse naturtyper er gået
tilbage i areal, og driften af dem er på størstedelen af arealet enten intensiveret eller ekstensiveret med
negative følger for artsindholdet.
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Naturgruppen har som led i deres arbejde fået udarbejdet en udredning af DMU omhandlende de lys-
åbne naturtyper: Det lysåbne landskab. Udredningen har belyst tilstanden og udviklingen for de lysåb-
ne naturtyper og deres arter med fokus på de sidste 20 år. Udredningens konklusioner er bl.a. lagt til
grund for nærværende samt efterfølgende afsnit.

I begyndelsen af 1800-tallet havde de lysåbne naturtyper klitter, heder, strandenge, ferske enge, over-
drev og moser deres største udbredelse med op imod 75 % af landets samlede areal. I dag dækker disse
arealer mindre end 9 %. Det svarer til en reduktion på 70-90 %.
Ikke kun kvantitativt, men også kvalitativt er de lysåbne naturtyper gået tilbage, forstået således at are-
alernes egnethed som levested for de naturligt tilknyttede arter er forringet, hvilket har medført, at et
betydeligt antal plante- og dyrearter er forsvundet eller gået kraftigt tilbage. Ud af de 343 arter, der er
forsvundet fra Danmark siden 1850, er 109 arter, eller ca. 1/3, knyttet til de lysåbne naturtyper og 63
alene til overdrev.
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Ferske enge 103.722 2,4
Strandenge 43.622 1,0
Moser 89.919 2,1
Overdrev 25.986 0,6
Heder 82.013 1,9
Klitter* ca. 30.000 ca. 0,7
I alt 375.262 8,7
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Næst efter skovene, der rummer over halvdelen af alle rødlistede arter, rummer overdrev flest rødliste-
de arter (15,4 %). Moser rummer 10,4 %, heder 4,7 %, klitter 3,0 % og ferske enge 2,9 %. Hvis man
ønsker at vurdere hvilke naturtyper, der er mest truede, må antallet af truede arter imidlertid sammen-
holdes med antallet af naturligt forekommende arter på den enkelte naturtype. Denne analyse er fore-
løbigt kun foretaget for tre udvalgte organismegrupper, karplanter, dagsommerfugle og svirrefluer. For
disse tre organismegrupper illustrerer analyserne, at presset på de lysåbne levesteder, der hver især er
betydeligt mere artsfattige end skov, er større end det, man umiddelbart får indtryk af udfra antallet af
rødlistede arter fordelt på levesteder. Således viser analysen f.eks. for karplanternes vedkommende, at
det er hederne, der har mistet den største andel arter, mens overdrev er den naturtype, der rummer den
største andel af akut truede arter.

For nogle arter har udviklingen været positiv. Det gælder særligt arter, hvis behov let opfyldes i det
intensivt dyrkede kulturlandskab, der dækker det meste af Danmarks areal. For planternes vedkom-
mende begunstiges f.eks. således særligt arter, der er tilpasset næringsrige og/eller forstyrrede miljøer.
Hvor der har været udført særlige målrettede plejetiltag, hvilket bl.a. har været tilfældet for mange
paddearter, er tilbagegangen i flere tilfælde endvidere bremset eller vendt til fremgang.

Disse tilfælde ændrer dog ikke ved det generelle billede, der viser, at tilbagegang har været den mest
fremherskende udviklingstendens for arter tilknyttet de lysåbne naturtyper.
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Der er flere årsager til tilbagegangen i kvaliteten af de lysåbne naturtyper. Flere af årsagerne virker
endvidere indbyrdes forstærkende:

•  Mindre plads til naturen.
Indenfor de sidste par århundreder er der blevet betydeligt mindre plads til naturen i Danmark.
Landbrugsdriften er blevet intensiveret, så store arealer med førhen lysåbne naturtyper i dag indgår
i det dyrkede agerland. På andre mere marginale jorder er den ekstensive drift med græsning og
høslet ophørt med tilgroning til følge. Aktuelt er arealet dog stabiliseret for de lysåbne naturtyper.

•  Tilgroning
Ophør af den ekstensive drift har medført tilgroning af de lysåbne naturtyper, hvorved de ændres
til krat, rørsump og skov.

•  Eutrofiering
De lysåbne naturtyper tilføres næringsstoffer indirekte ved luftbåren deposition af ammoniak fra
nærliggende husdyrbrug og marker, som kvælstofoxider fra afbrænding af fossile brændstoffer
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samt ved spild af gødning fra naboarealer. Nogle områder gødskes endvidere direkte, da det er til-
ladt at fortsætte gødskning af et område i samme omfang, som før området kom under naturbe-
skyttelsesloven.

•  Ændring af vandstand
Der har fundet en betydelig vandstandssænkning sted i en stor del af de lysåbne naturtyper, der har
en direkte effekt på flora og fauna. Udtørringen medvirker desuden indirekte til øget tilgroning.
Dertil kommer den indirekte påvirkning ved dræning af naboområder og sænkning af grundvands-
stand ved vandindvinding.

•  Anvendelse af pesticider
Anvendelsen af pesticider giver dårligere levevilkår for det vilde plante- og dyreliv, ikke alene på
produktionsarealerne, men også naboområder hertil. De dårligere levevilkår skyldes dels den di-
rekte giftvirkning og opkoncentrering i fødekæden, dels den fødeknaphed, der opstår for de arter,
der lever af de bortsprøjtede planter og insekter.

•  Brud på kontinuiteten i tid og/eller rum
Brud på kontinuiteten i tid og/eller rum kan have meget væsentlige konsekvenser for de lysåbne
naturtyper. Fragmenteringen af landskabet har bevirket, at mange naturområder arealmæssigt er
blevet reduceret og isoleret, og at landskabets kvalitet som økosystem er blevet forringet. Endvide-
re kan ændringer i kvaliteten af et areal som følge af ændringer i driftsformen være nærmest irre-
versible inden for en overskuelig fremtid og en retablering vil være afhængig af, at der findes
nærtliggende områder, hvorfra især plantearter kan indvandre.

•  Klimaændringer
I IPCC's (International Panel of Climate Change) rapport fra 2001 forudsiges, at den globale luft-
temperatur vil være 1,5-6 grader C højere i 2100 end i 1990, og at vandstanden vil være omkring
15-95 cm højere. En opvarmning kan dog muligvis medføre en regional nedkøling af Skandinavi-
en, hvis Golfstrømmen svækkes. En stigende vandstand vil især påvirke kystnære naturtyper som
strandenge og klitter. Temperaturstigningen medfører ændret udbredelse af planterne, idet sydligt
udbredte arter vil have mulighed for at brede sig til Danmark, mens nordlige arter vil blive for-
trængt. Desuden vil klimaændringer også påvirke konkurrenceforholdene mellem forskellige arter.
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Det vil altså sige, at de lysåbne naturtyper er sikret kvantitativt, da man ikke må foretage ændringer i
tilstanden af de registrerede arealer. Dog kan nogle arealer "vokse sig ud af" beskyttelsen, da f.eks. en
eng eller et overdrev, der er betinget af ekstensiv drift/pleje i form af græsning eller slåning, kan gro til,
hvis den ikke får den fornødne ekstensive drift/pleje. Omvendt kan andre arealer, der f.eks. udgår af
det intensivt dyrkede agerland og får karakter af f.eks. en eng, mose eller overdrev, "vokse sig ind i"
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beskyttelsen. Disse bestemmelser skønnes ikke at medføre væsentlige forskydninger i de beskyttede
områder.

Loven yder altså en god beskyttelse mod en række uhensigtsmæssige ændringer i arealanvendelsen,
men ingen eller kun ringe beskyttelse mod eksempelvis ophør af græsning, fortsat gødskning, og på-
virkninger fra omgivelserne så som generel sænkning af vandstanden, atmosfærisk kvælstofdeposition
og afdrift af sprøjtemidler og gødningsstoffer fra tilgrænsende markarealer. Sådanne påvirkninger kan
ødelægge naturområdernes værdi som levested for en række vilde dyr og planter. Specielt er truslen
mod mange lysåbne naturtyper, at de har mistet deres førhen væsentlige økonomiske betydning som
græsningsområder for fritgående dyr i landbruget, og at de uden den fortsatte græsning eller slåning
gradvis vil tabe deres værdi som biotoper og til sidst vil forsvinde i takt med, at arealerne gror til.

Kort sagt er de lysåbne naturtyper med naturbeskyttelseslovens §3 og §8 generelt sikret kvantitativt,
men ikke kvalitativt.

For offentligt ejede arealer findes der dog i medfør af naturbeskyttelsesloven regler om plejepligt. Efter
lovens § 52, stk. 1 har amter og kommuner, som ejer ikke fredede arealer, der omfattes af bestemmel-
serne om beskyttede naturtyper i § 3, således pligt til at pleje disse. Når staten ikke udtrykkeligt er
nævnt, skyldes det, at det forudsættes, at de statslige arealforvaltende myndigheder løbende træffer de
foranstaltninger, som er nødvendige for at holde deres arealer i en rimelig stand.

Derudover er der i de yngre fredninger indføjet en hjemmel for fredningsmyndighederne til at gennem-
føre pleje, samt i lovens § 52 stk. 2 en hjemmel for miljøministeren til at fastsætte regler om pleje af
fredede arealer til supplering af de fastsatte fredningsbestemmelser for også at imødegå plejebehov for
ældre fredninger.

Der er igangsat en undersøgelse af amternes naturplejeindsats og naturplejebehov, som først afsluttes
efter færdiggørelse af denne rapport, og landbrugets tilskudsordninger behandles i landbrugsgruppen.
Sammenfatningen af disse afrapporteringer og naturgruppens rapport kan derfor først ske som led i det
afsluttende arbejde i selve udvalget.
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De lysåbne naturtyper indgår i flere af de overordnede tiltag, Naturgruppen har arbejdet med, så som
naturpleje, naturkvalitetsplanlægning og helhedsorienteret vandløbsforvaltning. Desuden indgår de
lysåbne naturtyper også som en del af landbrugsgruppens arbejde, herunder konkrete forslag om udvi-
delse af arealet af såkaldte halvkulturarealer, samt målretning af dele af landbrugets tilskudsordninger
mod pleje og vedligeholdelse af disse.

Efterfølgende vil de forskellige overordnede tiltag, der har stor indflydelse på beskyttelsen og forvalt-
ningen af de lysåbne naturtyper kort blive opridset:
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Det er en anbefaling fra Naturgruppen, at amterne som opfølgning på den næste statslige udmelding til
regionplanlægningen i år 2005 igangsætter en naturkvalitetsplanlægning af i princippet alle naturom-
råder. En sådan naturkvalitetsplanlægning udført af amterne efter fælles retningslinier vil kunne være
et meget vigtigt redskab i den fremtidige beskyttelse og målretning af forvaltningen af vores naturare-
aler.

Som et led i naturkvalitetsplanlægningen udarbejdes generelle målsætninger for og værdisætning af en
lang række naturtyper, bl.a. de mange store og små områder, som er omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3 og § 8.



- 165 -

"��������
����
����
���������������������
EFs habitatdirektiv, som er udførligt omtalt i kapitel 4, omfatter en række naturtyper og arter indenfor
de lysåbne naturtyper. Blandt andet er en række klit-, strandengs-, fersk engs-, hede-, overdrevs-, og
mosenaturtyper omfattet af direktivets krav om udpegning, beskyttelse og om nødvendigt aktiv for-
valtning af særlige beskyttelsesområder. Endvidere er en række plante- og dyrearter på direktivets bi-
lag omfattet af kravet om generel beskyttelse af visse arter og i et vist omfang deres yngle- og raste-
pladser. Efter direktivet skal de udpegede habitatområder rumme tilstrækkelige forekomster af arter
eller naturtyper af en kvalitet, så beskyttelse og forvaltning af områderne kan sikre eller genoprette en
gunstig bevaringsstatus for de pågældende arter og naturtyper. Dette stiller væsentlige krav til den
fremtidige aktive forvaltning af disse naturtyper både i og udenfor de udpegede områder.
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Det er en del af Naturgruppens anbefalinger, at det indgår i den statslige udmelding til regionplanrevi-
sion 2005, at der anbefales udpeget et antal større sammenhængende naturområder. En del af disse om-
råder vil bestå af lysåbne naturtyper, både nuværende og potentielle områder, der på sigt vil kunne ud-
vikle en betydelig kvalitet. Arealet med lysåbne naturtyper vil således bl.a. kunne øges gennem etable-
ring af større sammenhængende naturarealer.

Ligeledes vil kvaliteten af de lysåbne naturtyper i områderne kunne øges ved at skabe områder af stør-
re udstrækning, hvor de økologiske processer og naturens dynamik kan forløbe mere uforstyrret,
spredningsmulighederne øges, og hvor randeffekter i form af f.eks. deposition af luftbårent ammoniak
og spild af gødning og sprøjtemidler er reducerede i forhold til mange andre områder.
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På baggrund af Wilhjelmudvalgets og naturgruppens arbejde er der et klart signal om, at sikring og
forbedring af eksisterende naturområder med lang kontinuitet bør prioriteres højere end etablering af
ny natur og at ny natur især etableres, hvor det fremmer økologiske sammenhænge i naturen. Det an-
befales derfor, at denne prioritering bør lægges til grund for det fremtidige naturgenopretningsarbejde,
hvor hovedformålet er at styrke biodiversiteten. Denne anbefaling betyder, at naturgenopretningen i
større omfang end tidligere vil omfatte de lysåbne naturtyper, herunder også tørre naturtyper.
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Det anbefales af Naturgruppen, at det indgår i den statslige udmelding til regionplanrevision 2005, at
der skal udpeges og etableres et nationalt netværk af økologiske forbindelser, der bl.a. baseres på am-
ternes regionplaner for 2001 og det heri udlagte netværk. Planlægningen af de økologiske forbindelser
bør ses i sammenhæng med naturkvalitetsplanlægningen.

De økologiske spredningskorridorer vil styrke de lysåbne naturtyper, dels ved at skabe et større areal af
disse, dels ved at skabe større sammenhæng og mulighed for spredning mellem dem. Samlet vil de alt-
så medvirke til en styrkelse af de økologiske processer og vilkårene for det vilde plante- og dyreliv til-
knyttet de lysåbne naturtyper.
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Der er ikke udarbejdet en selvstændig anbefaling vedrørende naturpleje, men der er igangsat en under-
søgelse af amternes nuværende naturpleje og det fremtidige behov for naturpleje. På baggrund heraf
vil hovedudvalget kunne formulere eventuelle anbefalinger. Naturpleje behandles også af landbrugs-
gruppen i forbindelse med MVJ-tilskud mv.
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Endvidere vil en landsdækkende naturkvalitetsplanlægning, sammen med de prioriteringer, der følger
af habitatdirektivet, medvirke til en yderligere målretning af naturplejeindsatsen fremover.

Naturgruppen giver en generel anbefaling om, at det er yderst vigtigt at styrke naturplejeindsatsen, set i
lyset af den entydige påpegning af, at tilgroning som følge af ophørt græsning og høslet mv., er en af
de alvorligste trusler mod biodiversiteten tilknyttet de lysåbne naturtyper.
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Det indgår som en del af Naturgruppens anbefalinger for de ferske vande, at der som led i udvalgets
samlede drøftelse fastsættes en national 15-årig målsætning for genskabelse af halvkulturarealer langs
vandløbene med henblik på at øge og genskabe samspillet med de vandløbsnære arealer og vandløbe-
nes selvrensende effekt, samtidig med at ådalenes samlede naturkvalitet øges.

En sådan helhedsorienteret vandløbsforvaltning vil således medvirke til en forøgelse af engarealet, li-
gesom det vil skabe større sammenhæng mellem naturarealerne, styrke de økologiske processer mel-
lem vandløbet og de vandløbsnære arealer, og samlet dermed skabe bedre vilkår for det vilde plante-
og dyreliv.
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Bl.a. på baggrund af Naturrådets og OECD's anbefaling af, at Danmark udarbejder et samlet lands-
dækkende overvågningsprogram, er det en anbefaling fra Naturgruppen, at der bør udarbejdes et natio-
nalt integreret miljø- og naturovervågningsprogram. Overvågningen vil bl.a. omfatte de lysåbne na-
turtyper. Den strategiske målsætning må være, at alle områder har en god naturtilstand, og det natio-
nale overvågningsprogram skal vise graden af målopfyldelse.

-�,4 ��0���������

•  Der bør ske en styrkelse af indsatsen for at mindske tilgroningen af og nedbringe tilførsel af næ-
ringsstoffer og sprøjtemidler til de lysåbne naturtyper. Herunder bør tilgroningen mindskes ved en
styrket naturpleje og ekstensiv landbrugsmæssig drift i form af græsning og høslet.

•  Det bør være højt prioriteret at tilvejebringe en gunstig bevaringsstatus for lysåbne naturtyper og
dertil knyttede arter omfattet af Habitatdirektivet.

•  Der bør udarbejdes en national handlingsplan til sikring af de få tilbageværende højmoser.

•  Der bør ske en permanent forøgelse af arealet med lysåbne naturtyper, især mht. overdrev, stran-
denge og vandløbsnære arealer.

•  Der bør i særlig grad gennemføres en retablering af enge i sammenhæng med vandløbene, så der
så vidt muligt sker en retablering af engenes naturlige hydrologiske tilstand, og således at den
økologiske sammenhæng mellem vandløbene og de vandløbsnære arealer styrkes. Ved retablering
af naturlig hydrologi i ådale og skove mv. vil det være muligt at genskabe et væsentligt areal med
moser.

•  Der bør etableres større sammenhængende områder med natur, bl.a. lysåbne naturtyper, og der bør
så vidt muligt etableres økologiske forbindelser mellem vigtige naturområder.
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•  Det bør vurderes nærmere, hvad der kan gøres for at forebygge klimaændringernes effekt på de
lysåbne naturtyper.

Det præcise indhold af anbefalingerne afstemmes i hovedudvalget i forhold til arbejdet i landbrugs-
gruppen.
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De danske skove har stor samfundsmæssig værdi. Skovenes flersidige funktioner bidrager både mil-
jømæssigt, økonomisk og socialt til velfærden.

Træproduktionen, som fortsat er en del af det driftsøkonomiske hovedmål i de fleste skove, er sam-
fundsøkonomisk blevet mindre central i takt med at andre funktioner har fået og vil få stigende betyd-
ning. Skovenes bidrag til udviklingen af den biologiske mangfoldighed, miljøet og de rekreative mu-
ligheder for befolkningen har været særligt i fokus de seneste år.

Skovens multifunktionelle karakter stiller krav til en balanceret udvikling, hvor der bliver taget hensyn
til benyttelse såvel som beskyttelse. Dette hensyn fremgår også af Wilhjelmudvalgets kommissorium:
”Udvalgets indstillinger skal udarbejdes under hensyntagen til og medvirke til en uddybning af prin-
cippet om en bæredygtig udvikling, miljømæssigt, økonomisk og socialt”.

•  Anvendelsen af skovene og udvidelsen af skovarealet skal ske på et bæredygtigt og flersidigt grund-
lag for således at bidrage til samfundets miljømæssige, økonomiske og sociale behov.

Naturgruppens arbejde med skovens biologiske mangfoldighed har fundet sted indenfor ovenstående
ramme. Hertil kommer forudsætninger givet af de danske skoves og skovnaturens tilstand, de eksiste-
rende internationale aftaler, herunder Biodiversitetskonventionen og EU-lovgivningen (Habitat- og
Fuglebeskyttelsesdirektivet), samt den række af danske love og reguleringer, hvori principperne for
beskyttelse af den biologiske mangfoldighed og en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne er udmøntet.
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Som grundlag for det konkrete arbejde i Naturgruppen er der udarbejdet fire rapporter (Rune 2001;
Larsen og Madsen 2001; Emborg, Hahn, Christensen 2001; Skov- og Naturstyrelsen 2001) og en
sammenfatning (Larsen, Emborg, Rune og Madsen 2001), der fagligt behandler centrale problemstil-
linger knyttet til forvaltning af skovens biodiversitet. Rapporterne har været det centrale udgangspunkt
for de notater og diskussionsoplæg, som er blevet præsenteret og diskuteret i Naturgruppen.

Grundlæggende er det væsentligt at bevare og understøtte udviklingen af skovenes naturlige økologi-
ske strukturer og funktioner, herunder de naturligt hjemmehørende arter, arternes levesteder og de
økologiske og genetiske processer. En genetisk divers mangfoldighed af dyr og planter forbedrer, alt
andet lige, økosystemets mulighed for at klare ændringer forårsaget af naturlige eller menneskeskabte
påvirkninger (f.eks. klimaændringer), såvel i et relativt kortsigtet som i et længere evolutionært per-
spektiv. Det er væsentligt generelt at reducere de  negative påvirkninger af skovøkosystemer for bedre
at kunne bevare skovøkosystemets naturlige biologiske mangfoldighed.

Erkendelse af biodiversitetens betydning for en bæredygtig skovudvikling er baggrunden for at opstille
følgende overordnede mål for skovnaturen og den biologiske mangfoldighed:
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•  Beskyttelse af eksisterende naturværdier.

•  Udvikling af flere naturværdier – levedygtige bestande af naturligt hjemmehørende dyr og planter
samt naturrige biotoper, økosystemer og landskaber.

•  Integration af biodiversitetshensyn i skovdriften, der samtidigt sigter mod at bevare og forbedre
dyrkningsgrundlaget, stabilitet og handlefrihed.

•  Udvikling af nye skoves biodiversitet – lokalisering, udformning og forvaltning.

Inden for rammerne af de overordnede målsætninger har Naturgruppen koncentreret diskussionen om
mål og virkemidler knyttet til beskyttelse af naturskov, implementering af habitatdirektivet, udlæg af
urørt skov og gamle driftsformer, etablering af større sammenhængende naturområder, udvikling og
fremme af naturnær skovdrift, et styrket naturhensyn i skovrejsningen, udvikling af skovovervågning
og -statistik samt behov for forskning og udvikling i øvrigt.

De enkelte emner er beskrevet nærmere nedenfor. For hvert emne er der formuleret én eller flere anbe-
falinger (markeret med �����). Anbefalingerne afspejler det centrale indhold i Naturgruppens diskus-
sion af målsætninger.

�  �����	5,�Naturgruppen har diskuteret bevoksningskontinuitetens betydning for biodiversiteten,
herunder behovet for en national målsætning om beskyttelse af naturskov.
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Naturgruppen har diskuteret flere alternativer til valg af virkemiddel for at opnå sikring af naturskov,
herunder generel regulering uden økonomisk kompensation (jf. naturbeskyttelseslovens §3) og frivilli-
ge aftaler med økonomisk kompensation (tilskud). Det er dog på denne baggrund endnu ikke muligt at
formulere en anbefaling om valg af virkemiddel til sikring af naturskov.

Baggrund: Naturskov er skov, der har indfundet sig på lokaliteten af sig selv, og som består af naturligt ind-
vandrede træarter. Naturskov kan dække over mange forskellige typer skove – fra en intensiv drevet høj-
stammet bøgeskov med ensaldrende træer til en urskovslignende gammel urørt skov.

Naturskovens generelle værdi for den biologiske mangfoldighed er primært knyttet til naturskovens kontinu-
itet (vedvarende skovdække), der er væsentlig for en række dyr og planter, samt til det forhold, at træarterne
er hjemmehørende og genetiske efterkommere af de oprindelige skove. Det følger heraf, at den umiddelbare
trussel mod naturskoven er konvertering. Modsætningsvist ligger potentialet, for at øge naturskovens biologi-
ske værdi, i en indsats, der fremmer strukturelle elementer (dødt ved, urørt skov mv.).

Der er ikke nogen dækkende registrering af naturskov i Danmark. Af de i alt 35.000 ha som skønnes at findes,
er ca. 8.000 ha beliggende i statsskovene, hvor de er sikret mod konvertering. I de øvrige skove er skønsmæs-
sigt minimum 3-4.000 ha sikret gennem fredning eller ved frivillige aftaler om tilskud til permanent udlæg af
urørt skov samt tilskud til gamle driftsformer og egekrat. Hertil kommer privatejede bevaringsværdige ege-
krat, hvor der påregnes at indgå aftaler om at sikre krattene indenfor de kommende 2-3 år (ca. 2.500 ha).

Spørgsmålet om naturskovene og deres beskyttelse er et aktuelt politisk emne. I finanslovsaftalen 2001 er der
afsat 3 mio. kr. til en naturskovsregistrering, og det er aftalt politisk at drøfte en forstærket indsats for at beva-
re naturskoven.

Mål og virkemidler til sikring af naturskov er nærmere beskrevet i afsnit 14.3.
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Baggrund: Der er knyttet en særlig biodiversitet til urørte skove og fortsættelse af såkaldte gamle drifts-
former (græsning, stævning, plukhugst).

Med naturskovsstrategien i 1992 blev der for første gang taget initiativ til en målrettet indsats for udlæg af
arealer til urørt skov og gamle driftsformer.

Målsætningen om ti-dobling af arealet med urørt skov fra ca. 500 ha i starten af 90’erne til 5.000 ha i 2000 er
nået. Der er i dag udlagt ca. 6.500 ha urørt skov, hovedparten i statsskovene. Gamle driftsformer med særlige
naturkvaliteter udgør i dag ca. 11.000 ha, hvilket skal relateres til naturskovsstrategiens målsætning om 4.000
ha i 2000.

Mål og virkemidler til sikring af urørt skov, gamle driftsformer og naturlig succession/tilgroning mv. er nær-
mere beskrevet i afsnit 14.4, 14.8, 14.9 og 14.10.
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I de fleste dyrkede skove er der ud fra et biodiversitetssynspunkt knaphed på vand, idet mange vådom-
råder er drænede. Ligeledes er mængden af det døde ved generelt stærkt begrænset. Naturgruppen har
diskuteret naturlig hydrologi og forekomst af dødt ved i skovene på tværs af de øvrige skovemner, vel
vidende at de indgår i flere af de øvrige anbefalinger. For at sætte fokus på disse to essentielle elemen-
ter for biodiversiteten er følgende anbefalinger fremhævet:
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Implementering af Habitat-direktivet i Danmark er i Naturgruppen behandlet samlet og på tværs af
naturtyper. Den generelle diskussion er udgangspunkt for følgende anbefaling:
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Baggrund: Det overordnede formål med habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF) er at sikre eller
genoprette en (såkaldt) �����������
�������
��� for arter og naturtyper af fællesskabsbetydning.

Direktivets implementering omfatter udpegning og beskyttelse af de særlige beskyttelsesområder (habitatom-
råder), som indeholder omtalte arter og naturtyper. Hertil kommer fastlæggelse af områdernes forvaltning for
at kunne opfylde kravet om �����������
�������
��� samt overvågning i områderne.

I Danmark er ca. 12% af skovene indtil videre omfattet af habitatudpegninger. Et forslag til supplering og
revision af de eksisterende udpegninger er i øjeblikket i offentlig høring. Dette vil sandsynligvis betyde at
mere skov omfattes af habitatudpegninger.

De kommende år forestår et større arbejde med fortsat udmøntning af habitatdirektivet, herunder fastlæg-
gelse af de udpegede områders forvaltning.

Mål og virkemidler ved udmøntning af habitatdirektivet er nærmere beskrevet i kapitel 4.
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Større sammenhængende naturområder er et tværgående tema, som berører alle de sektorer, der er om-
fattet Wilhjelm-udvalgets arbejde. Skov kan bidrage i større eller mindre omfang til sådanne områder.

Det indgår i naturgruppens øvrige anbefalinger, at der som led i regionplanrevision 2005 udpeges
4-5 større sammenhængende naturområder. For at understøtte og sikre denne proces bør nogle af
områderne indeholde væsentlige arealer med statsejet skov og plantager.

Anbefaling: ���!����	
���������������������������
��������������������������������/���������������
��������������������������
����
�����������!�����
���
��
���#� �����������������������������D���
�������A�������K�6���������
��
��
��
������&��K�6����C��#�?�����������������������������������
����������!�����
���
��
���#

Når de planlægningsmæssige rammer er faldet på plads vil Skov- og Naturstyrelsen - under inddra-
gelse af lokalsamfund og brugerråd - afslutte detailplanlægningen og iværksætte implementeringen.
For alle tre områders vedkommende vil implementeringen foregå gradvis og over en længere år-
række.

Baggrund: Landskabet er fragmenteret og naturarealer er reduceret som følge af et intensivt jordbrug, større
trafikanlæg, by- og erhvervsudvikling mv.

Etablering af større sammenhængende naturområder (hver på flere tusinde hektar) bestående af forskellige
typisk danske natur- og landskabstyper har til hensigt at modvirke denne udvikling. Større sammenhæn-
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gende naturområder skal således gennem målrettet forvaltning være med til at give plante- og dyrelivet
mulighed for at opretholde eller etablere genetisk bæredygtige bestande, at skabe rum for naturens dyna-
mik og give mulighed for spredning af plante- og dyrearter inden for området og ud i det omgivende land-
skab.

Mål og virkemidler til etablering af større sammenhængende naturområder er behandlet i kapitel 7.

� !����/������	5����

I en tværgående arbejdsgruppe under Skov- og Naturstyrelsen24 er der udviklet G��������������������!
�����������������. Retningslinierne bygger på principperne for naturnær skovdrift, og tilstræber derfor
i særlig grad at sikre bevoksningskontinuitet, strukturel diversitet (art og alder), lokalitetstilpasset træ-
artsvalg, naturlig foryngelse, minimal/ingen anvendelse af hjælpestoffer og en varieret genetisk diver-
sitet i plantemateriale. Hertil kommer anvendelsen af hjemmehørende træ- og buskarter (i indre og
ydre skovbryn), etablering af naturlig hydrologi, dødt ved og gamle træer, nøglebiotoper og beskyttede
naturtyper, urørt skov samt sikring af kulturhistoriske spor mv.
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I forhold til privatskovbruget og skovbrugets tilskudsordninger har det været diskuteret at udvikle ord-
ningerne, så tilskud målrettes driftsaftaler for en ejendom med særlig fokus på biodiversitetshensyn
(naturskov, flere vådområder, mere løvtræ, flere naturarealer, mere urørt skov, mere dødt ved osv.).
Det har endvidere været diskuteret at indbygge minimumskrav for at opnå tilskud (f.eks. udpegning af
5% af det produktive skovareal, hvor hensynet til biodiversiteten er det primære formål) og/eller mi-
nimumskrav om f.eks. (flersidig/grøn) driftsplan, som forudsætning for at få tilskud til øvrige formål.

I forhold til statsskovene er der udarbejdet et groft skøn over tidshorisonten for omstilling til naturnær
skovdrift. Overordnet vil omstillingen foregå over en trægeneration, dvs. 80-100 år. Indenfor de først ti
år vil omkring 25% af skovarealet kunne omstilles.

Reduktion af pesticidforbruget udgør et særligt indsatsområde for udviklingen af et natur- og miljø-
venligt skovbrug. I statsskovene er det besluttet, at pesticiderne skal udfases indenfor de næste par
år.

                                                     
24 Arbejdsgruppen repræsenterer branche-, natur- og friluftsorganisationer, forskning, uddannelse, skovejere og -
forvaltere mv.
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Baggrund: De skovdyrkningssystemer, som har været generelt anvendt i de sidste ca. 200 år, har primært byg-
get på ensartede og ensaldrende bevoksningsstrukturer. Hertil kommer opbygning af en intensiv og økonomisk
væsentlig produktion af juletræer og klippegrønt gennem de seneste årtier.

Den fremherskende skovdyrkningspraksis har haft afgørende indflydelse på skovens biodiversitet, herunder
medført en tilbagegang for visse naturtyper og arter. En række enkeltstående tiltag kan forbedre vilkårene for
biodiversiteten i den dyrkede skov (træartsvalg, vedvarende skovdække, aldersvariation mv.). I principperne
for naturnær skovdrift (jf. Larsen og Madsen 2001) samles en række af disse tiltag.

Skov- og Naturstyrelsen har i 1999 etableret en bredt sammensat arbejdsgruppe, som har haft til opgave at ud-
vikle operationelle retningslinier for bæredygtig skovdrift. Arbejdet med retningslinierne er afsluttet primo
april, og bygger på principperne for naturnær skovdrift. Retningslinierne inddrager tillige produktionen af ju-
letræer og klippegrønt. Retningslinierne er beskrevet i afsnit 14.6.

Mål og virkemidler til fremme af naturnær skovdrift er i øvrigt nærmere beskrevet i afsnit 14.5, 14.8, 14.9 og
14.10.

� $�	5��6�����,

Naturgruppen har diskuteret skovrejsning på forskellige niveauer og i forhold til såvel lokalisering, ud-
formning og forvaltning af skovrejsningsarealer. På den baggrund angives følgende anbefalinger:
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Der vil være behov for at der aktivt tages stilling til forekomsten af ikke-hjemmehørende arter, herun-
der nåletræer ved arealudlæg til tilgroningsskov.

Anvendelsen af frø og plantemateriale af træer og buske i det åbne land rækker videre end skovrejs-
ningsindsatsen. For træer og buske, der ikke dyrkes med vedproduktion som det primære formål (f.eks.
skovbryn, læhegn, vildtplantninger) er kendskabet til frø- og plantemateriale ofte begrænset. Der er
derfor behov for en fremadrettet fremavls- og anvendelsesstrategi, der dækker frø- og planteforsynin-
gen til den samlede skov- og landskabssektor.
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Baggrund: Siden 1989, hvor målsætningen om fordobling af skovarealet indenfor en trægeneration (80-100 år)
første gang formuleres, er der sket et betydeligt skift i formålet med skovrejsning. Fra især at være et redskab
mod overproduktion i landbruget, er skovrejsningen nu et redskab til at varetage flersidige hensyn, herunder
især fremme af rent grundvand (VMP II), øge befolkningens rekreative muligheder i nærheden af større byer
og forbedre vilkårene for biodiversiteten.

Skovrejsningsindsatsen er i løbet af 2000 blevet evalueret af både Verdensnaturfonden (WWF) og Skov- og
Naturstyrelsen. Evalueringerne fokuserer på en række centrale problemstillinger. Mest i fokus er, at det samle-
de omfang af skovrejsningen i de forgangne 10 år har været på ca. 18.000 ha mod forudsat 40-50.000 ha i pe-
rioden, dvs. en målopfyldelse på ca. 40%. Der peges også på potentielle muligheder for at forbedre naturind-
holdet i skovrejsningen. Evalueringerne har bl.a. vist, at de private projekter er for små og fragmenterede i for-
hold til eksisterende skov- og naturområder, og arealer udlagt til naturlig tilgroning er begrænset.

Mål og virkemidler til opprioritering af naturhensynet i skovrejsningen er nærmere beskrevet i afsnit 14.7.

� "5��5�������	��������.

Naturovervågning indgår som et selvstændigt, tværgående tema på tværs af de sektorer, som er om-
fattet af Wilhjelm-udvalgets arbejde. Naturovervågning i skove er en central del af den samlede terre-
striske naturovervågning. Samtidigt er naturovervågning et væsentligt element i den samlede overvåg-
ning indenfor skovsektoren. Der er derfor behov for en naturovervågning i skove, som opfylder beho-
vet til en integreret naturovervågning såvel som en integreret skovovervågning.
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Baggrund: Skovloven og naturbeskyttelsesloven (naturtyper beskyttet efter lovens §3 og klitfredede områder)
fastsætter en lovmæssig forpligtigelse til skovovervågning og –statistik. Hertil kommer, at Habitatdirektivet
indeholder en overvågningsforpligtelse i relation til sikring af �����������
�������
��� for de direktiv-
omfattede arter og skovnaturtyper.

Den hidtidige overvågning i skovene er primært foretaget ved udarbejdelse af en landsdækkende skovstati-
stik hvert tiende år. Statistikken afdækker i hovedtræk skovarealets størrelse, regionale fordeling, træarts- og
alderssammensætning mv. træ- og produktionsrelaterede oplysninger. Skovstatistikken er hvert år blevet
suppleret af en landsdækkende skovsundhedsovervågning samt en mere spredt udført overvågning af planter
og dyrearter. Hertil kommer større undersøgelser af skovenes friluftsfunktioner.

Den hidtidige skovovervågning og -statistik har ikke tilvejebragt en dækkende dokumentation for skovenes til-
stand og udvikling, herunder er det fundet, at indholdet og den statistiske metode anvendt i den 10-årige skov-
statistik ikke er tidssvarende.

Muligheder for en styrket skovovervågning er nærmere beskrevet i kapitel 6.
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Dansk skovbrug står med indførelsen af naturnær skovdyrkning foran den største udfordring siden
Fredskovsforordningen af 1805. Traditionelle skovdyrkningsmodeller baseret på ensaldrende mono-
kulturer hovedsageligt forynget ved plantning efter renafdrift søges afløst af mere naturnære systemer
baseret på lokalitetstilpasset træartsvalg, ofte blandskov, og naturlig foryngelse. Hovedbegrundelsen
herfor er i høj grad forventningen om bedre varetagelse af biodiversitetshensyn, en bedre driftsøkono-
mi, og en minimal miljøbelastning. Indførelsen af de naturnære dyrknings-principper og de dermed
forbundne værktøjer sker imidlertid på et yderst begrænset videngrundlag. Udvalget anbefaler derfor,
på baggrund af dets arbejde og anbefalinger, at dette grundlag forbedres gennem en målrettet forsk-
nings- og udviklingsaktivitet. En liste over relevante aktiviteter ses i afsnit 14.11.

H���������������������
����������������������
Til at forfølge ovenstående målsætninger (og anbefalinger) har Naturgruppen, som angivet, diskuteret
anvendelsen af en række virkemidler, herunder lovændringer (skovlov, naturbeskyttelseslov, land-
brugslovgivning), tilskud, fredning og indsatsen i statsskovene. De samlede målsætninger og virke-
midler er sammenfattet skematisk i afsnit 14.2. Hvert delmål og tilhørende virkemidler er behandlet
særskilt og mere indgående i afsnit 14.3-14.10.

%����������
Naturgruppen har ikke haft mulighed for at gennemføre egentlige økonomiske beregninger til brug for
drøftelse af prioriteringen mellem de forskellige tiltag. Dette forudsættes at indgå i udvalgets samlede
diskussion af prioriteringer på baggrund af et nærmere kvantificerings-  og beregningsarbejde, som
gennemføres efter afrapporteringen fra arbejdsgrupperne.

Danmark har deltaget aktivt i det internationale arbejde til sikring og bæredygtig udnyttelse af verdens
skovressourcer. Den internationale skovpolitik er præget af et stort antal regionale og globale aftaler og
fora. Den internationale indsats, herunder det danske bistandsarbejde (f.eks. den ”grønne” indsats i de
danske nærområder), har ikke indgået i Naturgruppens drøftelser af skovtemaet.

����������	�
�������
���������������

•  Der skal ske registrering og en varig sikring af den danske naturskov. Inden registreringen sættes i gang
søges det afklaret, hvordan sikringen gennemføres.

•  Senest i 2040 er hensynet til biodiversiten det primære formål på 10% af det til enhver tid værende
skovareal (ca. 40.000 ha, voksende med øget skovareal). De 40.000 ha omfatter hovedsageligt urørt
skov og såkaldte gamle driftsformer med særlige naturkvaliteter samt arealer med fri successi-
on/tilgroning. For statens skove skal målsætningen være indarbejdet i driftsplanlægningen i løbet af de
kommende 5 år.

•  Som led i den overordnede målsætning for 2040 fastsættes et delmål på i alt 25.000 ha med urørt skov
og gamle driftsformer mv. senest 2012. Denne udvidelse op til de 25.000 ha målrettes mod de arealer,
der udpeges gennem naturskovsregistreringen. Der fokuseres særligt på de biologisk mest værdifulde
kategorier af de registrerede naturskovsarealer. Andelen af urørt skov i år 2012 skal udgøre mindst halv-
delen svarende til 12.500 ha. Den resterende del udlægges efter nærmere vurdering af hvad der gavner
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biodiversiteten bedst i løbet af perioden som urørt skov, gamle driftsformer eller fri successi-
on/tilgroning. I 2012 foretages evaluering af den hidtidige indsats med henblik på at sikre, at det over-
ordnede mål for 2040 kan fastholdes.

•  For statsskovene skal der i planerne for omlægning til bæredygtigt skovbrug indgå planer for at opnå en
naturlig hydrologi og en øget mængde dødt ved. I urørt skov genskabes så vidt muligt den naturlige hy-
drologi, og i anden biodiversitetsskov tilstræbes naturlig hydrologi, hvor det er hensigstmæssigt for bio-
diversiteten.

•  Naturtyper og arter omfattet af Habitatdirektivet skal beskyttes effektivt i offentlige og private skove.
Der skal ifølge direktivet senest år 2004 være igangsat en aktiv forvaltningsindsats for at opnå gunstig
bevaringstilstand for de omfattede naturtyper og arter. Dette skal opnås gennem anvendelse af eksiste-
rende og om nødvendigt nye virkemidler (aftaler, tilskud, fredning mv.).

•  Skov- og Naturstyrelsen bør særligt styrke indsatsen for biodiversiteten i mindst 3 større områder med et
væsentligt indhold af statsejede skov- og naturarealer. Områderne kunne være følgende: Grib skov og
Esrum sø; hede og plantagearealer i Thy; Høje Møn. I områderne bør der indgå betydelige urørte skov-
og naturarealer.

•  Bæredygtig skovdrift skal fremmes i hele skovbruget gennem konkret implementering af ”retningslinier
for bæredygtig skovdrift”. Der bør opstilles indikatorer for "retningslinier for bæredygtig skovdrift".

•  I de private skove fremmes retningslinierne for bæredygtigt skovdrift gennem en målretning af tilskuds-
ordninger, rådgivning og formidling. Tilskudsordninger helhedsorienteres og rettes i øget omfang mod
naturelementer, der ligger ud over skovlovens minimumsforpligtelser, herunder naturlig hydrologi og
dødt ved.

•  Statsskovene skal gå foran og umiddelbart påbegynde implementeringen af retningslinierne. Skov- og
Naturstyrelsen skal inden 2 år udarbejde en konkret handlingsplan for den praktiske indførsel af bære-
dygtig skovdrift i statsskovene. Handlingsplanen skal blandt andet indeholde følgende emner: Omlæg-
ning af skovdriften inkl. tidsplan, lokalitetskortlægning af de skovbevoksede arealer, fremme af naturlig
hydrologi, dødt ved samt kompetenceopbygning på skovdistrikterne.

•  Skovloven og administrationen af denne tilpasses med henblik på at prioritere forpligtelsen til at bevare
naturskoven samt lette muligheden for umiddelbart at varetage biodiversitets-hensyn ved at muliggøre
tilgroningsskov, græsningsskov, stævningsskov og urørt skov.

•  Som opfølgning på Bichel-udvalgets arbejde iværksættes et udvalgsarbejde i 2003 om de samlede kon-
sekvenser af en nedsat pesticidanvendelse i det  private skovbrug. Udvalgsarbejdet skal være grundlag
for en fremtidig strategi for at reducere pesticidanvendelsen i privatskovbruget på linie med de redukti-
onsmål der er fastsat for de øvrige sektorer.

•  Skovrejsning målrettes og prioriteres yderligere mod planlægningens målsætninger på natur- og miljø-
området, herunder ønsket om at etablere større sammenhængende naturområder og økologiske forbin-
delseslinier i landskabet.

•  For at styrke skovrejsningen bør landbrugsloven og administrationen heraf tilpasses på enkelte områder.
Landbrugsloven bør bl.a. have en mere rummelig definition af skov, svarende til skovlovens, der bør ske
nedjustering af arealgrænsen for selvstændige skovejendomme, og der bør etableres forbedrede mulig-
heder for dispensation af landbrugsejendommes ejerformer.

•  I skovrejsningsprojekterne skal der inden 2004 ske opprioritering af tilgronings- og naturarealer samt
opprioritering af hensynet til biodiversiteten ved anlæg af kulturer, bl.a. ved fremme af anvendelsen af
hjemmehørende arter i blandingsbevoksninger. Målet bør bl.a. være, at tilplantning sker på maksimalt
80% af projektarealerne. Projekter med store tilgroningsarealer, der ligger i tilknytning til naturskov og
løvskovsarealer med lang skovkontinuitet fremmes.

•  Inden 2004 udarbejdes en handlingsplan for fremavl af frø og plantemateriale af hjemmehørende træer
og buske til landskabsformål.

•  Der skal senest i 2004 være udviklet og iværksat en integreret skovovervågning, der styrker dokumenta-
tionen af skovenes flersidige funktioner og bidrager til en integreret naturovervågning på tværs af er-
hvervssektorer og naturtyper.

•  Et bedre videnmæssigt grundlag for naturnær skovdrift er påkrævet. Det samme er tilfældet for vi-
den om skovene og skovrejsningens biodiversitet generelt. Samlet er der behov for en oppriorite-
ring af forskningsindsatsen knyttet til skovenes biodiversitet.
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Naturskov defineres, jf. naturskovsstrategien (1992), som de oprindelige skoves efterkommere – dvs.
skov, som har indfundet sig på lokaliteten af sig selv, og som består af naturligt indvandrede træarter.
Naturskov kan dække over mange forskellige typer af skove. Alt fra en intensiv drevet højstammet bø-
geskov med ensaldrende træer til en urskovslignende gammel urørt skov med mange træarter i for-
skellige aldre. Det kan ofte være svært eller umuligt at konstatere umiddelbart i marken, om den skov
der står på arealet er naturskov eller plantet skov.
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Registreringer af naturskovsarealer blev påbegyndt i 1980’erne. Ingen af de eksisterende registreringer
er dog dækkende. Der kan derfor kun angives et kvalificeret skøn for naturskovens samlede udbredelse
og lokalisering. Det samlede naturskovsareal er i 1992 estimeret til 35.000 ha, heraf er ca. 8.000 hektar
skønnet at være beliggende i statsskovene.
 
Statsskovene
 Siden 1994 har alt naturskov i statsskovene skullet bevares. Det er sket ved en bestemmelse om an-
vendelse af natur- eller selvforyngelse i alle bevoksninger, hvor der med sikkerhed er eller kan være
tale om naturskov.
 
Private skove
 Naturskov udenfor statsskovene er ikke beskyttet, med mindre naturskovsarealerne indgår i en fred-
ning eller er omfattet af en skovlovs-aftale. Det skønnes at ca. 20.000 ha naturskov ikke i dag er sikret
ved statsdrift, fredning eller frivillig aftale.
 
 Hvorvidt naturskoven for øjeblikket reelt er truet mod konvertering kan diskuteres. På den ene side er
det for hovedparten af arealerne (specielt de bedste boniteter) formentlig ikke økonomisk fordelagtigt
at konvertere naturskoven. Dette indebærer fortsættelse af den hidtidige forvaltning, som primært be-
står af naturlig foryngelse og cyklisk drift i >100 årig rotation. På den anden side findes konkrete ek-
sempler på konvertering.
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 Det er kontinuiteten, der ønskes sikret, dvs. det at der altid har stået samme træart på arealet, og at for-
yngelsen er sket ved selvforyngelse. En generel sikring vil således indebære, at arealet (fortsat) drives
med naturlig foryngelse fra de træer, der står på arealet. Det vil sige, at der ikke må benyttes andet
plantemateriale end det, som findes på arealet. I en naturskov af bøg må der således ikke anvendes bø-
geplanter fra en anden skov. I praksis betyder dette fortsættelse af driften, som den er i dag og har væ-
ret i flere trægenerationer.
 
 Udgangspunktet er, at alle de ca. 35.000 ha naturskov skal sikres på et minimumsniveau, hvor det til-
lades at fortsætte den hidtidige driftsform af arealerne. Herudover kan der være behov for eller ønske
om yderligere at beskytte en del af de registrerede arealer som urørt skov, stævningsskov, som pluk-
hugstarealer eller andet efter de sædvanlige regler herom i skovloven, dvs. frivillige aftaler med til-
skud.
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 Finanslovaftalen indebærer, at der skal ske en registrering af naturskoven i løbet af to år. Registrerin-
gen bliver landsdækkende, og kommer således til at omfatte al naturskov uanset ejer- eller øvrige for-
hold.
 
Det skønnes at være af afgørende betydning for gennemførelse af registreringen, at sikre åbenhed og
dialog om projektet fra starten. Der etableres derfor en bredt sammensat styregruppe med deltagelse af
branche- og interesseorganisationer mv. og i øvrigt bestående af Skov- og Naturstyrelsen (formand),
ministeriets sektorforskningsinstitutioner, der alle har viden om naturskov, og statsskovdistrikterne, der
har et stort lokalkendskab og et godt netværk til private skovejere.
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Skovbruget er nu inde i en fase, hvor udviklingen går i en mere naturnær retning. Det betyder, at ejerne
i højere grad er indstillet på at minimere drifts- og anlægsudgifter ved i høj grad at overlade denne ind-
sats til naturlige processer i skoven som for eksempel spontan foryngelse og naturlig uddifferentiering.
Denne tendens betyder, at ejerne ud fra et økonomisk rationale sandsynligvis vil fortsætte med at drive
naturskoven baseret på naturlig foryngelse.

Såfremt der ønskes sikkerhed for at alle naturskovsarealer bevares, kan det med de gældende regler ske
gennem fredning mod erstatning efter naturbeskyttelsesloven eller som frivillige aftaler med tilskud
efter skovloven på de arealer, der har særlig beskyttelsesværdi som urørt skov, stævningsskov eller
plukhugstarealer.

En generel sikring kan kun ske ved lov, der indeholder forbud mod renafdrifter, plantning og såning.
En sådan lovmæssig sikring kan principielt ske ved en generel erstatningsfri regulering eller ved en re-
gulering kombineret med økonomisk kompensation. Valget mellem disse må bl.a. ske på baggrund af
en nærmere juridisk analyse.

Det kan således ikke umiddelbart afgøres, �� en sikring af naturskov kan ske som en erstatningsfri re-
gulering og �������������� det i givet fald skal ske. Det afhænger bl.a. af hvor intensivt reguleringen
rammer den enkelte ejer, og hvor præcist det er muligt at definere, hvad der skal beskyttes.

Vælger man en sikring med økonomisk kompensation til ejerne kan følgende muligheder skitseres ud-
over de gældende muligheder for fredning eller frivillige aftaler:
- Et generelt forbud mod renafdrift, planting og såning, kombineret med en dispensationsadgang og

erstatning i de tilfælde, hvor den enkelte skovejer lider et tab i forbindelse med afslag på dispensa-
tion.

- Et ordning, hvor ejeren skal anmelde renafdrift af naturskov, og hvor myndighederne inden for en
frist skal reagere, hvis man ønsker at forhandle med ejeren om tilskud til bevaring af naturskoven.
Reagerer myndighederne ikke inden fristens udløb kan ejeren disponere frit.
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Der er knyttet en særlig biodiversitet til den urørte skov og de såkaldte gamle driftsformer (græsnings-
skov, stævning, plukhugst). Et skovøkosystem, der ligger urørt eller forvaltes efter gamle driftsprincip-
per, vil gradvist over en længere periode udvikle strukturer og processer, som er væsentligt forskellige
fra den traditionelt dyrkede skov, herunder vil der være forskelle i træarts- og aldersfordeling, mæng-
den af dødt ved, fugtighedsforhold og mikroklima i øvrigt. Hermed vil der også udvikle sig forskelle i
sammensætningen af flora og fauna. En betydelig del af de rødliste-arter, som forekommer i skov, er
knyttet til urørt skov og gamle driftsformer.
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Udover den særlige betydning for biodiversiteten giver urørte skove og gamle driftsformer også særli-
ge muligheder for friluftslivet og oplevelsesmulighederne i skove generelt.
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Målsætningen om ti-dobling af arealet med urørt skov fra ca. 500 ha i starten af 90’erne til 5.000 ha i
2000 er nået. Der er i dag udlagt 6.500 ha urørt skov, hovedparten i statsskovene. (Gamle) driftsformer
med særlige naturkvaliteter er iværksat på ca. 11.000 ha (græsning, stævning og ”plukhugst”), hvilket
skal ses i forhold til naturskovsstrategiens målsætning om 4.000 ha i 2000.

Danske interesseorganisationer har formuleret en målsætning om 10% urørt skov, (urørt) græsnings-
skov og stævning, svarende til i alt ca. 40.000 ha. Hovedredaktørene til baggrundsrapporterne om skov
og biodiversitet (Skov & Landskabsserien nr. 27-30) har i et ideoplæg (Skov- og Landskabsserien nr.
30) angivet et mål på 5-10% med urørt skov og gamle driftsformer samlet.

I international (europæisk) sammenhæng ligger det danske areal med urørt skov (1,6% af skovarealet)
på niveau med det samlede gennemsnit, der er beregnet for europæiske lande (jf. EU-projekt COST
E4, Parvianen et al. 2000). Der findes ikke internationalt forpligtende eller bindende aftaler, der fast-
sætter kvantitative mål for udlæg af urørt skov eller anden form for ”beskyttet skov”. Internationale
(interesse)organisationer – bl.a. IUCN og WWF, har anbefalet udlæg af 10% ”beskyttet skov” (���!
��$�����������
��
�). Begrebet ”beskyttet skov” er bredere dækkende end urørt skov.

Udlæg af urørt skov og gamle driftsformer skal i øvrigt ses i sammenhæng med og vægtes i forhold til
indsatsen for at integrere biodiversitetshensynet i skovdriften generelt.
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Målsætningen for omfanget og tidsperspektivet for yderligere udlæg af urørt skov, græsningsskov mv.
bør lægges til rette under forudsætning af:

•  Vurdering af muligheder for nye udlæg på kort og mellemlang sigt (dvs. arealer med relativ høj
aktuel naturværdi).

•  Ønske om udlæg der kan bidrage aktivt til etablering større sammenhængende naturområder. Så-
danne udlæg må ofte operere med en længere (10-50 årig måske længere) tidshorisont.

•  Fortsat anvendelse af de hidtidige virkemidler (udlæg i statsskovene samt anvendelse af fred-
ningsinstrumentet og frivillige aftaler i private skove).

•  Supplerende udpegninger af habitatområder samt fastlæggelse af bevaringsmålsætninger og ud-
møntning heraf i det enkelte habitatområde.

•  Afklaring af muligheder og perspektiver for etablering af tilgroningsskov i forbindelse med skov-
rejsning.
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Det er vurderingen, at de hidtidige udlæg af urørt skov er relativt dækkende for arealer, der kan bidrage
med ”høj” naturværdi på kort sigt. Det samme vurderes at være tilfældet for arealer med stævnings-
drift. For så vidt angår græsning, er der en række potentielle muligheder for at styrke indsatsen inden-
for en kortere tidshorisont.

Udlæg, der opererer med perspektiver for biodiversiteten på længere sigt, omfatter principielt ”hele”
skovarealet. En pragmatisk tilgang til en afgrænsning kunne være en overordnet målsætning om etab-
lering af mindst 3 større (flere tusinde hektar) sammenhængende områder med et væsentligt indhold af
statsejede skov- og naturarealer.I områderne bør der indgå betydelige urørte skov- og naturarealer.
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Endvidere kunne de eksisterende (14) større områder med urørt skov i statsskovene antageligt styrkes
ved en kritisk gennemgang. En tilsvarende kritisk vurdering af arealer udlagt til plukhugst kunne lige-
ledes tilføre flere arealer med urørt skov.

For så vidt angår de kommende års implementering af habitatdirektivet, vil det for statsskovene i ha-
bitatområderne være relevant med naturgenopretning af hidtidig kulturskov til naturskov ved tilgro-
ning efter afdrift af kulturskov. Både urørt og gamle driftsformer vil spille en rolle på disse arealer. Der
kan også i visse af habitatområderne blive tale om at udlægge mere af den eksisterende skov som urørt
eller med gamle driftsformer.
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Det er vurderingen, at der fortsat er interesse og muligheder for at indgå frivillige aftaler om udlæg af
urørt skov og aftaler om græsning mv.

Der har hidtil været fokuseret på aftaler for arealer med relativ stor aktuel naturværdi eller muligheder
for sådanne på kortere sigt. Såfremt en fremtidig prioritering af arealer i højere grad åbner op for prio-
ritering af arealer med potentiale på længere sigt (jf. ovenfor om større sammenhængende områder),
må det naturligt forventes, at flere aftaler vil kunne indgås end det ellers ville have været tilfældet.

Det er ikke muligt at estimere, i hvilket omfang den fremtidige fredningsindsats vil omfatte arealer
med urørt skov mv. Såfremt de nuværende prioriteringskriterier fastholdes, må det dog antages sand-
synligt, at flere arealer med urørt skov og græsning mv. vil blive tilført via fredningsinstrumentet.

En række naturmæssigt væsentlige skove er i habitatområder, uden de i dag kan anses for sikret. Ud-
møntning af habitatdirektivet vil således medføre en forstærket indsats for at sikre naturskovslokalite-
ter i private skove, herunder også udlæg af urørt skov og gamle driftsformer.

Henset til ovenstående og det forhold at Wilhjelm-udvalgets opgave er at fremkomme med anbefalin-
ger, som kan medvirke til at bevare og fremme biodiversiteten i de danske skove, er det relevant med
en fremadrettet strategi, der opererer med yderligere udlæg af urørt skov og gamle driftsformer. I for-
hold til hidtidige erfaringer i såvel private som statsejede skove, synes det muligt at operere med en
langsigtet arealmålsætning (økonomiske konsekvenser ikke inddraget), hvor det på ca. 10% af det til
enhver tid værende skovareal (ca. 40.000 ha, voksende med øget skovareal) er hensynet til biodiversi-
teten, der er det primære formål (urørt skov og gamle driftsformer, herunder også arealer til fri succes-
sion/tilgroning). Hertil kommer indsatsen for at øge andelen af tilgronings- og naturarealer i skovrejs-
ningen.

Udmøntning af habitatdirektivet og den kommende naturskovsregistrering vil have afgørende indfly-
delse på indsatsen og de konkrete initiativer til beskyttelse af skovenes naturværdier de kommende år.
At fastsætte arealmål på kort sigt, som led i den overordnede arealmålsætning, er derfor vanskelig.
Som udgangspunkt kunne 25.000 ha urørt skov og gamle driftsformer (inkl. eksisterende udlæg) være
et delmål indenfor den kommende 10 års periode. Heraf bør mindst 10.000 ha udlægges som urørt
skov, og den resterende del kan udlægges efter nærmere vurdering af, hvad der tjener biodiversiteten
bedst, som urørt skov, gamle driftsformer eller til fri succession/tilgroning.

I en fastlæggelse af den fremtidige indsats vil det være naturligt, at staten påtager sig et særligt ansvar,
og udlægger mere end 10% af skovarealet til urørt skov og gamle driftsformer. Samtidigt er det erken-
delsen, at en betydelig del af skovenes naturværdier er placeret i de private skove, som i øvrigt udgør
ca. 2/3 af det samlede skovareal i Danmark. Indsatsen i de private skove bør derfor også prioriteres
højt.
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De skovdyrkningssystemer, som har været generelt anvendt de sidste 200 år, har primært bygget på
ensartede og ensaldrende bevoksningsstrukturer, herunder også udbredt dræning af vådområder m.v.
Hertil kommer opbygning af en intensiv og økonomisk væsentlig produktion af juletræer og klippe-
grønt gennem de seneste årtier. Den fremherskende skovdyrkningspraksis har haft afgørende indfly-
delse på skovens biodiversitet, herunder medført en tilbagegang for visse naturtyper og arter.

En række enkeltstående tiltag kan forbedre vilkårene for biodiversiteten i den dyrkede skov (træarts-
valg, vedvarende skovdække, aldersvariation m.v.). Disse tiltag samles i principperne for naturnær
skovdrift (jf. Larsen og Madsen 2001), og vurderes at være et vigtigt middel til fremme af biologisk
mangfoldighed.

Naturnær skovdrift sigter principielt mod at følge og efterligne skovens egne organiseringsprincipper
og reguleringsprocesser som for eksempel spontan foryngelse og naturlig uddifferentiering. Skovdyr-
kerens opgave er, gennem målrettede og koncentrerede indgreb, at styre bevoksningsudviklingen.

I princippet har naturnær skovdrift et økonomisk rationale. Der sigtes mod at minimere drifts- og an-
lægsudgifter ved i høj grad at overlade denne indsats til naturlige processer.

Såfremt naturnær skovdrift skal fastholdes som et realistisk økonomisk alternativ må det dog gennem-
føres langsomt og gradvist uden forcering ved særlige økonomisk uhensigtsmæssige indgreb. Tidsper-
spektivet for den bevoksningsvise konvertering afhænger således af udgangspunktet, herunder det ek-
sisterende skovdyrkningssystem, træart, alder, bevoksningens stabilitet, mv. Tidshorisonten for kon-
vertering kan derfor i visse situationer være mere end én trægeneration.

Der er kun begrænset erfaring med naturnær skovdrift under danske forhold, herunder også begrænset
viden om de usikkerheder, der knytter sig til naturnær skovdrift, og som kan påvirke økonomien.
Blandt disse kan nævnes, at overgang til uensaldrende bevoksninger af flere træarter kan påvirke kva-
liteten og dermed prisen på det producerede træ, at der fortsat er behov for at udvikle en tilpasning af
den økonomisk vigtige juletræ- og pyntegrøntproduktion til naturnær skovdrift, og at der er usikkerhed
knyttet til forholdet mellem vildt – og dermed jagtmulighederne – og naturnær skovdrift. Desuden er
der usikkerhed knyttet til kulturomkostningerne, som nok forventes at være små ved naturnær skov-
drift, men som kan blive væsentlige i konverteringsfasen, f.eks. efter afvikling af nåletræ ved renaf-
drift. Disse usikkerheder understreger behovet for udvikling og forskning.

Skov- og Naturstyrelsen har i november 2000 fået gennemført en økonomisk vurdering af en konverte-
ring til naturnær skovdrift. Denne vurdering bekræfter, at en hurtig konvertering vil være forbundet
med meget store omkostninger, medens en gradvis konvertering på en række arealer kan vise sig både
driftsøkonomisk og samfundsøkonomisk fordelagtig. Styrelsen har endvidere iværksat en vurdering af
de likviditetsmæssige konsekvenser ved konvertering til naturnær drift og udlæg af urørt skov i stats-
skovene. Analysen viser, at der sandsynligvis ikke vil forekomme større likviditetsmæssige udsving i
de kommende år ved gradvis omstilling til naturnær skovdrift.
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Med henblik på at fremme naturnær skovdrift anbefales følgende tiltag:
•  Der udarbejdes ��������������������������������������, hvor naturnær skovdrift indgår som et cen-

tralt element (se afsnit 14.6).

•  Baseret på ovennævnte �������������������������������������� udvikles et system af indikatorer,
som gør det muligt at vurdere fremskridt i retningsliniernes implementering.

•  G������������������������������������� indføres gennem gradvis implementering som driftsprincip
på Skov- og Naturstyrelsens arealer .
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•  Fremme af ��������������������������������������  indarbejdes i tilskudsordningerne.

•  En målrettet rådgivningsindsats om naturnær skovdrift understøttes og fremmes bl.a. gennem kon-
sulentordningen.

•  Informations- og undervisningsaktiviteter til skovejere, forvaltere, skovarbejdere og entreprenører
mv. om naturnær skovdrift.

•  En forsknings- og udviklingsindsats med henblik på at belyse de økologiske, økonomiske og tek-
niske aspekter ved indførelse af naturnær skovdrift.

•  Der sigtes mod udvikling af bredt anerkendte certificeringsordninger, med deltagelse af erhvervet
og miljøorganisationerne, hvor certificering forudsætter iværksættelse af konvertering til bæredyg-
tig skovdrift.
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Retningslinierne for bæredygtig skovdrift er udarbejdet i en arbejdsgruppe under Skov- og Naturstyrel-
sen i perioden november 1999- april 2001. Gruppen holdt i alt ni møder og var sammensat af repræ-
sentanter fra følgende organisationer og institutioner:

− Amtsrådsforeningen (repræsenteret ved Nordjyllands amt)
− BAT-Katellet
− Byggeriets Arbejdsgivere
− Danmarks Jægerforbund
− Danmarks Naturfredningsforening
− Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser
− Dansk Skovforening
− Danske Forstkandidaters Forening
− Danske Træindustrier
− Den Kgl. Vet. og Landbohøjskole, Inst.for Økonomi, Skov og Landskab, Sektion for Skovbrug
− Forskningscentret for Skov & Landskab
− Friluftsrådet
− Hedeselskabet
− Kommunernes Landsforening (repræsenteret ved Århus Kommunes Naturforvaltning)
− Natur og Ungdom
− Nepenthes
− Skov- og Naturstyrelsen
− Skovskolen
− WWF Verdensnaturfonden
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Retningslinierne for bæredygtig skovdrift bygger på principperne for naturnær skovdrift, hvis primære
mål er at sikre en bæredygtig vedproduktion gennem valg af lokalitetstilpassede træarter og gennem
driftsformer, der udnytter skovenes naturlige processer. Herved understøttes vedligeholdelse og for-
bedring af skovklima og jordbund og dermed naturlig foryngelsespotentiale og produktionsevne. En
skov i naturnær drift vil typisk bestå af en blanding af mange træarter i forskellige aldre.
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Disse skove formodes i mange tilfælde at være mere stabile overfor f.eks. storm, klimaændringer og en
række artsspecifikke skadevoldere. Skovdriften vil efter alt at dømme i højere grad tage hensyn til flora
og fauna end de traditionelt dyrkede skove, hvor de fleste bevoksninger er karakteriseret ved én træ-
art/én alder.

De danske skove er for hovedpartens vedkommende opbygget som kulturskove, der i stor udstrækning
består af ensaldrende og plantede bevoksninger. Dette betyder, at der vil være en omstillingsfase over
en længere årrække, inden man kan tilnærme sig eller opnå en mere naturnær skovdrift i alle skove.

Det forventes, at en mere naturnær dyrkning vil bidrage til sikring af biodiversiteten i produktionssko-
vene, fordi skovøkosystemet herved får større lighed med det økosystem, som skovenes biodiversitet
naturligt har tilpasset sig. Tilsvarende forventes det, at naturnært dyrkede skove er mere fleksible og
robuste i det lange løb overfor skiftende udnyttelses- og plejeintensitet fra menneskets side.

Endelig vil naturnær skovdrift skabe et attraktivt og kontinuert skovbillede og dermed også styrke
skovenes sociale funktioner f.eks. deres anvendelse til friluftsliv og naturformidling.

Det er dog klart, at selv den “naturvenlige” naturnære skovdrift - i sin klassiske udformning ikke
kan stå alene, men bør suppleres med en række specielle tiltag til målrettet fremme af bæredygtig-
hedens økonomiske, økologiske og sociale elementer.

Den økonomiske bæredygtighed på bedriftsniveau er en arbejdsforudsætning for udarbejdelsen af
disse operationelle retningslinier. Naturnær skovdrift har således et klart økonomisk sigte, og det er
også i omstillingsfasen til naturnær drift helt afgørende at holde sig driftsøkonomien for øje, hvilket
medfører, at konvertering først bør sættes ind, når det er dyrkningsteknisk muligt og økonomisk
fordelagtigt.

Det anbefales derfor, at konvertering først indledes ved optimal omdriftsalder eller i forbindelse
med tvangshugst af eksisterende bevoksninger. Det vil derfor - afhængig af hvor naturnær den ak-
tuelle bevoksningsstruktur er i udgangspunktet - tage en eller flere trægenerationer før en fuld
transformering af skoven til naturnære strukturer har fundet sted. Tilsvarende vil det tage lang tid
før de forventede økologiske effekter fuldt slår igennem.

Netop forventningen om mulighederne for etablering og drift af naturnære og stabile blandingsbe-
voksninger med økonomisk bæredygtig kvalitetsproduktion af træ, er en meget væsentlig forudsætning
for skovbrugserhvervets omstilling i retning mod naturnær skovdrift efter nærværende retningslinier.
En dokumentation af muligheder og potentiale forudsætter en væsentlig forsknings- og oplysningsak-
tivitet.

Naturnær skovdrift vil i høj grad være præget af blandingsskov. De danske erfaringer med blandet
skov er generelt ikke positive, og dette kan derfor volde vanskeligheder. Det gælder især i en om-
stillingsfase, hvor blandingsbevoksninger skal etableres kunstigt efter f.eks. stormfald eller renaf-
drift. Her vil der være behov for nøje at overveje samspillet mellem arterne og den kommende be-
voksnings samlede stabilitet. Med tiden vil blandingsbevoksninger opstå naturligt ved succession.
Dette må forventes at lede til mere stabile strukturer, et blandet aldersspektrum og et bedre samspil
mellem forskellige arter i forskellige aldre.

Naturnær drift kan være vanskelig at realisere på nogle jordtyper og i visse klimatisk udsatte egne. Og-
så under disse forhold skal skovdriften dog bygge på en understøttelse af de naturlige, biologiske pro-
cesser bl.a. gennem anvendelse af stabile træarter med selvforyngelsespotentiale og mere naturnære
driftsformer.
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Det økologiske element skal specielt styrkes ved udlæg af urørte bevoksninger eller skove, sikring af
nøglebiotoper, genskabelse af “naturlige” vådområder samt bevarelse af træer til henfald og død i pro-
duktionsskoven (retningslinie 11).

Det sociale element indebærer bl.a.  sikring af kulturmiljøet (fortidsminder, gamle driftsformer mv.),
gode arbejdstagerforhold og gode muligheder for friluftslivet.  Det er veldokumenteret, at skovene er
en vigtig ramme for befolkningens friluftsliv og således udgør et væsentligt velfærdsgode i det danske
samfund. Denne funktion skal styrkes gennem gode adgangsforhold til skovene, bl.a. ved anlæg og
vedligehold af veje og stier, etablering af friluftsfaciliteter  og områder til mere intensive friluftsaktivi-
teter (retningslinie 12).

Endelig tilgodeses det økonomiske element særligt ved muligheden for at anvende dele af arealerne til
andre driftsformer end den naturnære (retningslinie 13).

Retningslinierne tager ikke stilling til spørgsmålet om anvendelse af genetisk modificerede organismer
i skovbruget. Spørgsmålet er for indeværende ikke aktuelt, og det er uklart, hvad det konkret måtte in-
debære. Biotekniske metoder må i denne sammenhæng ikke forveksles med bioteknologiske metoder.
Der er primært tale om metoder som f.eks. mekanisk bekæmpelse, repellanter m.m.

*�	�������������������
��	�������
��	
Disse danske retningslinier for bæredygtig skovdrift er grupperet i 13 principper, der har direkte
relation til skovdriften. Herved opnås en kobling mellem driftshensynene (retningslinierne) og
driftsfunktionerne (selve skovdriften).

For at lette sammenligningen med de 6 kriterier fra den paneuropæiske skovpolitiske proces (udarbej-
det ved konferencerne i Helsinki og Lissabon i henholdsvis 1993 og 1998) er de 13 driftsprincipper
nedenfor indlagt i matrix med de 6 paneuropæiske kriterier. De grå felter angiver, hvor driftsprincippet
bidrager til, at et kriterium realiseres.

Retningslinierne er frivillige. De kan anvendes operationelt på bevoksnings-, skov-, eller ejendomsni-
veau; dvs. fredskov såvel som ikke-fredskov. Retningslinierne kan også anvendes på skov, der etable-
res på landbrugsjord (skovrejsning).

Grundlaget for skovdriften er hensynet til flersidigheden, dvs. at skovene skal dyrkes med henblik på
at vedligeholde eller forbedre produktionen af træ og andre produkter såvel som skovenes naturhistori-
ske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og rekreative funktioner. Denne flersidighed opnås primært
gennem funktionsintegration, hvor de forskellige funktioner sikres på samme areal. En vis form for
funktionsopdeling kan dog være nødvendig, f.eks. i forbindelse med udlæg af urørt skov og særlige
intensive produktioner.

Nedenstående driftsprincipper tager deres udgangspunkt i naturnær skovdrift. Retningslinierne 1-
10 beskriver således en række principper og hensyn, som sikrer at den almindelige daglige skov-
drift udvikles i en naturnær retning. Disse retningslinier er efterfølgende suppleret af en række sær-
lige sociale, økologiske og økonomiske elementer i retningslinierne 11- 13. Der er her tale om sær-
lige hensyn, der ikke nødvendigvis indgår i de daglige driftsmæssige rutiner, samt i retningslinie 13
særlige intensive driftsformer. Gennem naturnær skovdrift og iagttagelse af en række sociale, øko-
logiske og økonomiske hensyn, vil retningslinierne som helhed sigte mod bæredygtig skovdrift.

�������
���
I den udstrækning driften omlægges efter herværende principper, vil der afhængigt af lokaliteten
samt skov- og. bevoksningstilstand være behov for investeringer i omstillingsfasen. Det vil indgå i
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de videre skovpolitiske overvejelser, i hvilket omfang dette vil kræve tilpasninger i skovbrugets til-
skudsordninger og forhold i øvrigt.
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Målsætningen om fordobling af skovarealet er affødt af firsernes marginaljordsdebat og nævnes i revi-
sionerne af naturforvaltningloven og skovloven i 1989. Imidlertid har fordoblingsmålet i de senere år
været betragtet som en fordobling af det reelt træbevoksede skovareal. Det er næppe helt tro mod ud-
gangspunktet. En række forhold/barrierer har imidlertid gjort denne fortolkning nødvendig. Disse bar-
rierer gennemgås i dette notat.

�
������
Siden 1989, hvor målsætningen om fordobling af skovarealet indenfor en trægeneration (80-100 år)
første gang formuleres, er der sket et betydeligt skift i formålet med skovrejsning. Fra især at være et
redskab mod overproduktion i landbruget, er skovrejsningen nu et redskab til at varetage flersidige
hensyn, herunder hensynet til biodiversiteten.

Skovrejsningsindsatsen er i løbet af 2000 blevet evalueret af både Verdensnaturfonden (WWF) og
Skov- og Naturstyrelsen. Evalueringerne fokuserer på en række centrale problemstillinger. Mest i fo-
kus er, at det samlede omfang af skovrejsningen i de forgangne 10 år har været på ca. 18.000 ha mod
forudsat 40-50.000 ha i perioden, dvs. en målopfyldelse på ca. 40%. Foreløbige resultater fra skovtæl-
ling 2000 indikerer, at den samlede skovrejsning i perioden endda muligvis er mindre. I evalueringerne
peges der på potentielle muligheder for at forbedre naturindholdet i skovrejsningen, herunder er det
fundet, at de private projekter er for små og ligger fragmenteret i forhold til eksisterende skov- og na-
turområder. Endelig er omfanget af arealer udlagt til naturlig tilgroning begrænset.

������������������
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Skovrejsningens målopfyldelse i de forgange 10 år har været beskeden (ca. 40%). Der er således skabt
mindre skov/natur i det åbne land end forudsat. Samtidig tyder flere forhold på, at den vigtigste barrie-
re for mere skovrejsning er manglende finansiering – interessen og viljen synes i øvrigt at være til ste-
de. Hvis målsætningen om fordobling skal fastholdes, er det derfor nødvendigt at revurdere mulighe-
derne for finansiering af skovrejsning. Primært drejer det sig om at tiltrække nye finansieringskilder
som supplement til de eksisterende. F.eks. er det relevant at få en større deltagelse i skovrejsningen af
f.eks. kommuner, organisationer og vandværker, men også andre muligheder, som f.eks. en skovrejs-
ningsfond baseret på private midler og vandfondsmidler kan indgå. Det kan overvejes, at igangsætte et
udredningsarbejde, der skal afdække mulighederne for at øge skovrejsningen gennem nye finansie-
ringsformer til supplement af de eksisterende.

��
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 Den statslige skovrejsning, herunder træartsvalg mm. er behandlet i notatet om statsskovene. For den
statslige skovrejsning er et sæt retningslinjer under udarbejdelse. Retningslinjerne drejer sig blandt an-
det om, hvordan hensynet til friluftsliv, natur, miljø, landskab, kulturhistorie og træproduktion integre-
res bedst muligt på projektniveau.

B�����������
Efter skovloven kan der pålægges fredskovspligt på skove med op til 50% åbne/naturarealer. Imidler-
tid accepteres kun en mindre andel naturarealer (5-10%) når jordbrugskommissionerne vurderer area-
ler med henblik på ophævelse af landbrugspligten. Dette er en væsentlig barriere i forhold til fremme
af biodiversiteten i landskabet. Desuden accepteres kun eksisterende naturarealer, og f.eks. ikke nye
naturarealer, der udgår af landbrugsmæssig drift. Samtidig vanskeliggøres blandt andet fondes og in-
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stitutionelle investorers opkøb af landbrugsjord til skovrejsning eller naturprojekter af landbrugslovens
bestemmelser herom.

Det anbefales, at udvalget drøfter følgende:
•  At landbrugslovens opfattelse af skov ligesom skovlovens skal omfatte skovarealet, inklusive na-

turarealer. Det anbefales, at landbrugsloven cirkulære herom ændres, så landbrugspligten kan op-
hæves på  35 ha, der er pålagt fredskovspligt, uanset om dele af arealet ikke er skovbevokset.

•  En opblødning af landbrugslovens dispensationsbestemmelser, med henblik på ikke-landmænds
og fondes opkøb af landbrugsjord.

•  At landbrugslovens arealgrænse for selvstændige skovejendomme sænkes fra 35 ha til eksempel-
vis 25 ha.

Ændring af arealgrænsen skal ikke alene relateres til skovrejsningsområder, men skal også
ses i sammenhæng med og indtænkes i forhold til øvrige initiativer f.eks. drikkevandsom-
råder, større sammenhængende naturområder, særligt følsomme landbrugsområder mv.

&������������������������
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I forbindelse med evalueringerne af skovrejsningsindsatsen, er en række konkrete projekter med til-
skud blevet evalueret. Blandt problemfelterne er blandt andet projekternes naturindhold, herunder ind-
hold af hjemmehørende træarter samt et relativt begrænset udlæg af arealer til naturlig tilgroning.
Samtidig har projekternes størrelse og fragmenterede karakter i forhold til natur og skovområder, været
genstand for diskussion/kritik.

Det anbefales, at udvalget overvejer følgende:
•  Tilskudsdifferentiering, som i højere grad stimulerer anvendelsen af hjemmehørende løvtræarter

og som sikrer udlæg af naturarealer og arealer til naturlig tilgroning i tilskudsprojekterne, samt gi-
ver mulighed for et ekstensiveret kulturanlæg.

•  At man, for at fremme naturarealer og naturlig tilgroning i skovrejsningen fremover tilstræber en
maksimal tilplantning af 80% af projektarealet*. Projekter med store tilgroningsarealer, der ligger i
tilknytning til naturskov og løvskovsarealer med lang skovkontinuitet fremmes.

•  At man gennem prioriteringen af tilskudsprojekterne i højere grad fremmer store projekter og
projekter der ligger i tilknytning til eksisterende skov- og naturområder og støtter biodiversitets-
mæssige sammenhænge.

•  At tilskudsordningen medvirker til at sikre en tilpasning af de nye skove til ændrede klimatiske
forhold.

*Naturlig tilgroning på landbrugsjord kan betragtes som en billig, men noget langsommelig form for
skovrejsning, som på længere sigt vil skabe variation og øge biodiversiteten i skovrejsningen. En del af
tilgroningsarealerne kan på længere sigt indgå i den drevne skov, eventuelt kombineret med ple-
je/hjælpeforanstaltninger for at fremme tilgroningen. Uanset om tilgroningsarealerne tænkes udlagt
som urørt skov eller skal indgå i den drevne skov, er tidsperspektivet et helt andet end for plantede
kulturer. På visse jorder kan man f.eks. risikere en længere årrække med græsbundne arealer uden
skovkarakter.
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Tilskud anvendes i dag for at fremme opfyldelsen af en række veldefinerede skovpolitiske målsætnin-
ger. I dette notat gives indledningvis en kort præsentation af status vedr. tilskud til skov (punkt 1).
Herefter præsenteres grundprincipperne for at anvende tilskud som virkemiddel til at forfølge skovpo-
litiske målsætninger (punkt 2). Og afslutningsvis præsenteres mulige hovedindikatorer for stor biodi-
versitet i skove (punkt 3), og mulige hovedprincipper for at omlægge tilskudsordninger for at sikre og
fremme biodiversitet (punkt 4). Punkterne 3 – 4 relaterer sig udelukkende til tilskud i eksisterende sko-
ve. Tilskud til skovrejsning er selvstændigt behandlet i afsnit 14.7.

��
���
Som virkemiddel under skovlovens formål findes en række tilskudsordninger rettet mod den private
skovsektor til opfyldelse af:

• natur og miljøpolitiske mål som f.eks. sikring af bevaringsværdige egekrat, øge løvtræarealet,
fremme af god og flersidig skovdrift, privat skovrejsning mv.

• erhvervspolitiske mål som produktudvikling, og fremme af anvendelse af træ som et miljøvenligt,
fornybart materiale, ligesom træ kan erstatte en række andre mindre miljøvenlige produkter som
beton, stål o.l.

I tabel 1 nedenfor gives en oversigt over de samlede tilskud til private skove i perioden 1994 – 1999
(oversigten er udarbejdet på baggrund af oplysninger i finanslovene). For en nærmere beskrivelse af de
enkelte tilskudsordninger henvises til rapporten ”Den biologiske mangfoldighed i skove – status for
indsats og initiativer”, Skov- og Naturstyrelsen 2001.

��������	
��������������	���������������;���	������
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���� 1994 1995 1996 1997 1998 1999 '���	��
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Konsulentvirksomhed 9,3 9,6 9,2 9,8 9,3 7,9 ((+9
Produktudvikliong 0,3 15,3 21,9 12,8 15,7 18,7 .�+,
Produktionsafgiftsfond,
juletræer og pyntegrønt

2,9 3,2 3,0 C+9

Foryngelse af skov,
driftsplanlægning, særlig
drift og friluftsliv

14,6 9,0 9,0 16,5 24,5 34,4 9D.+D

Urørt skov 2,3 8,9 10,6 2,2 8,2 2,0 ��+:
Skovrejsning og pleje 3,0 4,2 3,7 31,8 14,4 90,4 9�,+(
Indkomstkompentation
ifb. med skovrejsning 1)

23,2 23,1 128,8 9,(+9

������9: Oversigt over tilskudsordninger rettet mod private skove.
1) I princippet vedrører indkomstkompensationen ikke direkte skovrejsningen, men den er nødvendig for at

udjævne det normale tilskud, som ydes til generelt at drive landbrug.

I tilfælde af stormfaldskatastrofer er der i medfør af stormflods- og stormfaldsloven (lov nr. 349, af 17.
maj 2000) etableret en basisforsikring i mod stormfald, og mulighed for tilskud til genopbygning af
private skove som robuste skove. Der er i alt anmeldt ca. 15.500 ha stormfaldsareal i private skove ef-
ter orkanen den 3.-4. december 1999. Skov- og Naturstyrelsen vurderer det samlede tilskudsbeløb til
opbygning af disse skove til knapt 360 mio. kr.
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Tilskud er et motiverende virkemiddel. Følgende elementer er grundlæggende forudsætninger for en
effektiv tilskudspolitik:

• at identificere enkle, operationelle delmål i skovpolitikken, som ønskes fremmet via tilskudsin-
strumenter, og som der kan identificeres målbare og kontrollerbare indikatorer for

• at identificere klare målgrupper og klarlægge deres motivationsfaktorer

• at vurdere effekt/pris-forhold og potentiel målopfyldelse for alternative tilskudsinstrumenter.

Størrelsen af et tilskud fastlægges som udgangspunkt i forhold til de direkte ekstra omkostninger
og/eller offeromkostninger, der er ved at levere visse ydelser, og det udgør maksimalt et beløb, der
svarer til disse ekstra omkostninger. Dette betyder, at der ikke anvendes tilskud i situationer, hvor der
ikke er egentlige ekstraomkostninger ved at omstille skovdriften, men måske nok en barriere imod om-
stilling pga. usikkerhed. Barrierer som følge af usikkerhed søges i stedet imødegået ved målrettet in-
formation, det gode eksempel, og øget viden.

I tilfælde af evigt varende ekstra omkostninger/offeromkostninger som følge af evigt varende bindin-
ger som f.eks. sikring af egekrat, urørt skov, større særlige nøglebiotoper med randområder o.l. vil in-
teressen være permanent sikring og aftaleformen derfor være evigt varende aftaler, som tinglyses mod
engangserstatning eller evt. sikring ved fredning.

Ved design af tilskudsordninger vurderes effekt/pris-forhold og potentiel målopfyldelse for alter-
native tilskudsinstrumenter. Indirekte incitamenter i form af skattelettelser m.v. vil formentlig fort-
sat være for dyre i forhold til opnået effekt sammenlignet med tilskud til konkrete projekter.�Ved
tilskud til konkrete projekter må skala overvejes: tilskud til mindre afgrænsede projekter (det mest
anvendte i dag) kontra omstillingstilskud over en længere periode til en hel skovejendom. Ligele-
des bør det overvejes, om effektiviteten kan øges ved at anvende et licitationsprincip (kendes bl.a.
fra aftaler om urørt skov) kontra at anvende et fast tilskud pr. enhed (anvendes generelt i dag ved
tilskud til foryngelse af skov, driftsplaner og registrering af særlige temaer).

?���
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I dyrket skov synes følgende fem punkter, at være vigtige indikatorer for stor biodiversitet på skovni-
veau/bevoksningsniveau, (jf. Rune 2001; Larsen, Emborg, Rune og Madsen 2001):

1. Kontinuitet – gamle løvtræer -fleretagerede løvtræbevoksninger
2. Vand – vådområder
3. Nøglebiotoper
4. Urørt skov
5. Gamle driftsformer (stævningsskov, græsningsskov o.l.)

%��/#�	������������
Nøglebiotoper er strukturer og enkeltelementer af særlig betydning for dyre- og plantelivet i skoven,
f.eks. etagerede bevoksninger, skovsumpe, lysåbne miljøer eller træer med spættehuller, og stengær-
der. De fleste nøglebiotoper kræver særlige hensyn, ikke nødvendigvis udgiftskrævende hensyn, men
hensyn i skovplanlægningen og ved skovarbejdets udførelse. Der er således tale om en særlig hensyns-
fuld, men variabel drift, der i reglen påføres ret små arealer, typisk 0,5 – 5 ha, for at opretholde ganske
særlige naturværdier.

En målretning af tilskud i forhold til at fremme biodiversitet bør ske på baggrund af målbare og kon-
trollerbare indikatorer for biodiversitet. Endvidere skal man fastlægge hvad minimumsniveauet skal
være for overhovedet at yde tilskud i denne forbindelse. Dette følger dels af skovlovens § 15 og § 17,
stk. 1, hvorefter skovejeren skal varetage flersidige hensyn – dog uden at det eksplicit af loven fremgår
hvad minimumskravene er:
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•  ”§ 15. Fredskovspligtige arealer skal anvendes til god og flersidig skovdrift, og anvendelsen skal
ske ud fra en helhedsbetragtning.
Stk. 2. Ved god og flersidig skovdrift forstås, at skovene skal dyrkes med henblik på både at vare-
tage og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet.”

•  ”§ 17. På skovbevoksede, fredskovspligtige arealer skal god og flersidig skovdrift tilrettelægges ud
fra en helhedsbetragtning. Dyrknings- og naturgrundlaget og dermed grundlaget for den biologiske
mangfoldighed skal vedligeholdes eller forbedres, og det omgivende miljø må ikke påvirkes nega-
tivt.”

Og dels, af at tilskudsmidlerne er begrænsede, så det gælder om at få mest nytte for pengene.

Det skal også overvejes, hvilke informationsmæssige tiltag, herunder anvendelse af relevante konsu-
lentorganisationer, der bedst kan supplere anvendelsen af tilskud.

C����������$����������
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På baggrund af hovedindikatorerne for biodiversitet i skov tegner der sig følgende hovedprincipper for
at omlægge de nuværende tilskudsordninger, så de i højere grad sikrer og fremmer biodiversitet.

-��	�������	�����

Tilskudsordninger om foryngelse af eksisterende skov (Ordningen om tilskud til fremme af god og
flersidig skovdrift) ændres fra tilskud rettet mod de enkelte bevoksninger til omstillingstilskud rettet
mod større samlede enheder, f.eks. en skov eller hele skoven på en privat ejendom.

En forudsætning for at yde tilskud er, at skoven drives efter visse minimumskrav, (f.eks. krav knyttet
til retningslinier for bæredygtig skovdrift, herunder anvendelse af naturnære dyrkningssystemer samt
udpegning og forvaltning af områder (5% af skoven?) hvor biodiversitet er det primære driftsformål
mv.). Noget sådant forudsætter, at man har en status for skoven, som minimum i form af et godt skov-
kort, og at tilskudsordningen i øvrigt kan tilrettelægges, så det let kan kontrolleres, at skoven drives
efter principperne for naturnær skovdrift. For større enheder kan der endvidere være et krav til registre-
ringer af betydning for biodiversiteten, f.eks. registrering af nøglebiotoper. Størrelsen af tilskuddet kan
herefter f.eks. beregnes på grundlag af hvor mange enheder, som gavner biodiversiteten, der leveres i
en aftalt periode, f.eks. ha med løvtræ, ha våde områder o.l. , eller som et fast årligt beløb pr. ha. Som
det fremgår vil der være behov for individuel tilpasning, så der tages højde for forskelle mellem ejen-
domme og mellem regioner i landet.

0	���������������
��	
Ud over omstillingsaftaler vil der stadig være behov for at kunne indgå aftaler om særlig drift, f.eks.
urørt skov, græsnings- og stævningsskov o.l. efter de principper, som anvendes i dag.
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Skovloven er grundlæggende en produktionslov for skovbrugserhvervet, hvor produktionshensynet af-
balanceres med alle de øvrige hensyn, der skal varetages i skovene. Med ændringen af loven i 1996 er
det nu et krav, at god og flersidig skovdrift skal praktiseres under hensyntagen til såvel dyrknings- som
naturgrundlaget, træproduktion, friluftsliv, kulturhistorie, den biologiske mangfoldighed og det omgi-
vende miljø og landskab.

Såfremt en ejer ønsker at fravige dyrkningsforpligtelsen på de skovbevoksede arealer, kræves der en
tilladelse. Det kan synes paradoksalt, at det er sådan i de tilfælde, hvor ejeren evt. ønsker at gøre noget
mere for naturen. Men det skal ses i sammenhæng med, at der på kort sigt er store beløb at spare ved
ikke at dyrke sin skov, og f.eks. helt at undlade at plante efter renafdrift. Tilsvarende kræver det at gøre
noget mere for naturen lige så stor professionalisme, konsekvens og kontinuitet, som det at dyrke træ-
er.

Dette notat er oplæg til en diskussion om i hvilke tilfælde, der kan være konflikt mellem på den ene si-
de en ejers intention om at tage hensyn til den biologiske mangfoldighed, og på den anden side loven.
Tilfælde, hvor der ikke er nogen potentiel konflikt, f.eks. situationen, hvor en ejer ønsker at drive sin
skov ved selvforyngelse, uden brug af jordbearbejdning og pesticider, som umiddelbart er uden pro-
blemer i forhold til loven, berøres således ikke i notatet.

Notatet lægger op til diskussion om praksis efter skovloven af hensyn til at fremme biodiversiteten bør
lempes, så det generelt tillades, at anvende op til 10 % af de skovbevoksede arealer i en skov til en me-
re ekstensiv drift eller ”skovnatur” (naturlig tilgroning eller plantning på stor afstand), særlig drift
(græsningsskov og stævningsskov) eller ligefrem helt at ophøre med driften (urørt skov).
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���#�Naturlig tilgroning er med denne definition en meget ekstensiv måde at for-
ynge skoven på, som når den indfinder sig igen, drives ligesom den plantede skov, eller udlægges
til urørt skov. Naturlig tilgroning ved skovrejsning (ny skov) behandles i afsnit 14.7.

Loven foreskriver, at skovbevoksede arealer skal anvendes til produktion af træ af høj industriel kva-
litet, og at arealer hvor skoven afdrives, skal forynges hurtigt. Dette betyder, at det ikke er muligt at
anvende naturlig tilgroning, som defineret ovenfor, til foryngelse af arealer, hvor skoven afdrives, idet
det i definitionen ligger, at skoven indfinder sig langsommere end forudsat i loven.

Loven giver mulighed for i særlige tilfælde at tillade anvendelse af naturlig tilgroning, f.eks. såfremt
dette særlig skulle gavne den biologiske mangfoldighed. Det ønskes diskuteret og konkretiseret, i hvil-
ke situationer dette kan være tilfældet. For større arealer er det umiddelbart lettere at se de negative ef-
fekter (udvaskning af næringsstoffer, kraftig opblomstring af kvælstofelskende urter) af en renafdrift af
et større areal end de positive effekter for den biologiske mangfoldighed.

Det kan evt. anbefales, at praksis efter skovloven af hensyn til at fremme biodiversiteten bør lempes, så
det generelt tillades indenfor rammen på de 10 %, at anvende en del af de skovbevoksede arealer i en
skov, efter renafdrift af den gamle bevoksning, til naturlig tilgroning eller eventuelt plantning på stor
afstand (f.eks. 500 ege eller 500 sitkagran pr. ha skov). Rent strukturelt skal det overvejes, om der skal
stilles begrænsninger i hvorledes arealerne udlægges.
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Naturlig tilgroning kan anvendes i særlige situationer med et voldsomt landsdækkende eller regionalt
stormfald, hvor Stormrådet efter lov om stormflod og stormfald beslutter, at der kan ydes tilskud til
genopbygning af de væltede skove. Udlægning af arealerne til naturlig tilgroning sker på baggrund af
en konkret vurdering og som en tilladelse efter skovloven. Det fremgår af bemærkningerne til loven:
•  at det i sådanne ekstraordinære situationer synes velbegrundet – også ud fra hensynet til en natur-

nær drift at udlægge arealer til naturlig tilgroning efter en konkret vurdering.
•  at det forventes, at 10 pct. af de stormfældede arealer i en skov kan udlægges til fri succession.
•  At der på magre jorder i en stormfaldssituation kan være særlige grunde, der betinger, at der kan

udlægges større arealer end 10 pct. af en skov til fri succession.
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Skovloven giver mulighed for, at der gives tilladelse og tilskud til at genoptage en særlig driftsform
(f.eks. stævningsskov eller græsningsskov) af skoven, forudsat at der stadig er rester af den flora og
fauna, der netop er karakteristisk ved denne driftsform.

Det ønskes diskuteret, om det af hensyn til at fremme den biologiske mangfoldighed generelt vil være
ønskeligt, såfremt en ejer frit kan bestemme, indenfor rammen på de 10 %, at udlægge en del af sko-
vens bevoksede areal som stævningsskov eller som græsningsskov. Rent strukturelt skal det overvejes
om der skal stilles begrænsninger i hvorledes arealerne udlægges.

Det bemærkes, at udlæg af en del af skoven til græsning kan være betænkeligt, såfremt det ikke sker
som en ekstensiv græsning uden anvendelse af pesticider og gødning eller tilførsel af gylle.

=��������
Der kræves tilladelse efter skovloven til at udlægge et areal som urørt skov. For at sikre at skovarealer
som udlægges som urørte også forbliver urørte på langt sigt, stilles der vilkår om tinglysning på private
og kommunale skovarealer. Udlæg af skovarealer som urørte kan ske med tilskud på private arealer.

Hidtil er det kun tilladt udlagt skovarealer som urørte efter konkret vurdering, og kun når som anført i
lovens bemærkninger:
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������������������������# Endvidere er beliggenhed i for-
hold til habitatområder, størrelse og strukturel sammenhæng mv. indgået i bedømmelsen.

Det ønskes diskuteret, om det af hensyn til at fremme den biologiske mangfoldighed generelt vil være
ønskeligt, såfremt en ejer frit kan bestemme, indenfor rammen på de 10 %, at udlægge en del af sko-
vens bevoksede areal som urørt skov under forudsætning af, at det tinglyses, hvilke arealer, der udlæg-
ges som urørte. Rent strukturelt skal det overvejes, om der skal stilles begrænsninger i, hvorledes are-
alerne udlægges.
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På grund af den meget lange omdriftstid i skovbruget er det nødvendigt at se langt frem i tiden for at
planlægge en ønsket/målsat udvikling. At forudsige alle ønsker til udviklingen 100 år frem i tiden eller
vurdere eventuelt nye fremtidige ønsker er ikke muligt. Der søges derfor hermed givet et bud på nogle
af de elementer der med nutidens øjne kan forventes efterspurgt i løbet af de kommende 100 år.
På grund af en stadigt større befolkning og fortsat større velstand forventes der en øget efterspørgsel
efter skove til rekreative formål. Dette indbefatter ikke mindst arealer til friluftsmæssige muligheder,
samt et stadigt stigende behov for naturvejledning.
Der forventes stigende fokus på skovenes biodiversitetsmæssige betydning, idet en væsentlig del af
landets biodiversitet i bred forstand er knyttet til skoven.
I takt med at naturskovene ryddes eller beskyttes i verdens store skovlande forventes på længere sigt
en øget efterspørgsel efter kvalitetstræ fra bæredygtigt drevne skove. Efterspørgslen efter træ forventes
tilsvarende at stige som følge af at træ er et miljøvenligt produkt.

Ovenstående vil betyde, at statens skove også fremover skal levere mange forskellige produkter og
muligheder.

Dyrkningsgrundlaget for skov i Danmark forventes at ændre sig gennem de kommende 100 år. Der er
således fremlagt klimaforskning, der tyder på, at gennemsnitstemperaturen i Danmark vil stige de
kommende år. De anvendte modeller tyder på, at dette vil bevirke et klima med hyppigere storme, stør-
re nedbør og i særdeleshed højere vintertemperaturer. Bliver dette tilfældet vil en række af de træarter
der anvendes i dag ikke være velegnet om 100 år. Da omdriftsalderen typisk er 60-120 år er det nød-
vendigt allerede nu at søge at imødegå eventuelle risici i forbindelse med træartsvalg og skovopbyg-
ning. Der knytter sig dog en stor usikkerhed til de globale ændringers påvirkning af klimaet i Dan-
mark.
Foranstående peger på en fortsat udvikling mod et mere dynamisk og stabilt skovdyrkningssystem der
kan sikre en risikospredning hvis der er forhold der udvikler sig anderledes end forventet.
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Skov- og Naturstyrelsens nuværende træartspolitik fra 1999 vil betyde en øget anvendelse af hjemme-
hørende træarter og dermed især en øget anvendelse af løvtræ. Der satses på langsigtet produktion af
kvalitetstræ og opbygning af stabile og mere naturnære dyrkningssystemer. Det allerede vedtagne
langsigtede mål for anvendelsen af hjemmehørende træarter ses af nedenstående tabel:
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Eksisterende skove
1999

Nye skove/
skovrejsning

Skove i alt
2080

Gl. skovegne øst 64 72 75 73
Gl. skovegne vest 54 60 75 66
Hededistrikterne 21 35 50 40
Klitdistrikterne 27 40 50 41
Statsskovbruget 40 50 60 55
������9� Langsigtet mål for andelen af hjemmehørende træarter i statsskovene i henhold til gældende træartspoli-
tik fra 1999.

Den gældende træartspolitik betyder også, at der over en trægeneration skal ske en ekstensivering af
driften af 30.000 ha – primært nåletræ – på hede- og klitdistrikterne. Dette vil blandt andet indebære en
nedsat kulturintensitet, med deraf følgende behov for i højere grad at bygge på naturlig foryngelse. Det
vil desuden medføre genopretning af lysåbne biotoper som heder og moser.

Naturskovsstrategien, der blev vedtaget i 1992, forudsætter at naturskov, urørt skov og arealer drevet
med gamle driftsformer udgør i alt 40.000 ha i 2040 i private og offentlige skov tilsammen. En væ-
sentlig del af disse arealer er allerede udpeget, og driften af Skov- og Naturstyrelsens arealer sker med
henblik på denne ændring af status i 2040. Dette sikres gennem den løbende driftsplanlægning.

I henhold til målsætningen om fordobling af det danske skovareal forventes den statslige skovrejs-
ningsindsats at forsætte i det omfang, der stilles midler tilrådighed. Af ovenstående tabel ses det lang-
sigtede mål med hensyn til anvendelse af hjemmehørende træarter i de enkelte regioner. I praksis er det
tendensen, at der ved statslig skovrejsning p.t. anvendes en endnu større andel af hjemmehørende træ-
arter.

De ovenstående, allerede iværksatte tiltag, skønnes at bidrage positivt til øgningen af biodiversiteten i
skovene, samt til en bedre tilpasningsevne i forbindelse med eventuelle klimaændringer.
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På baggrund af ovenstående langsigtede ændringer i dyrkningsbetingelserne, samt forventede ændrin-
ger i grundlaget for driften af statsskovene er der nedenstående opridset en række problemstillin-
ger/temaer. Nedenstående temaer skal ikke mindst ses i lyset af de input Skov- og Naturstyrelsen har
fået fra befolkningen, forskerne, samt input fra Wilhjelm-udvalgets og naturgruppens møder.
Opmærksomheden i det efterfølgende skal henledes på, at dette notat behandler statens skov- (og na-
tur-) arealer, og bearbejder de særlige muligheder der er for implementering af tiltag, som kan medvir-
ke til at fremme biodiversiten på statens arealer.

I det efterfølgende behandles følgende emner:
1. Naturnær skovdrift
2. Lokalitetskortlægning
3. Skovrejsning
4. Urørt skov og store naturarealer
5. Overgangstid og økonomi
6. Oplæg til handlingsplan
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Dansk skovbrug og ikke mindst statens skove har de seneste 200 år været præget af et meget velorga-
niseret og planlagt skovbrug. Dette skovbrug har rødder i en tid, hvor det danske skovareal var meget
ringe og hvor udnyttelsen af skoven var mere diffus og mindre organiseret end det er tilfældet i dag.
Det nuværende grundlæggende skovdyrkningssystem bygger i væsentlig udstrækning på et ønske om
at sikre produktionen af træ. Forskere, praktikere og intersseorganisationer peger på at der antageligt
kan opnås en større grad af sammenhæng mellem ønsket om øget natur/biodiversitet og vedproduktion
i skovene ved en overgang til et egentligt naturnært dyrkningssystem som hovedprincip.
Naturnær skovdrift sigter principielt mod at følge og efterligne skovens egne organiseringsprincipper
og reguleringsprocesser som for eksempel spontan foryngelse og naturlig uddifferentiering. Skovdyr-
kerens opgave begrænser sig således til, gennem målrettede og koncetrerede indgreb, at styre bevoks-
ningsudviklingen (Larsen og Madsen 2001).
Den tyske republik Niedersachsen besluttede i 1992 at al offentlig skov fremover skulle drives på bag-
grund af naturnære principper. På mange måder vurderes dette eksempel at have igangsat en positiv
udvikling, som indebærer en gradvis konvertering af de bevoksninger, der ikke umiddelbart vil kunne
indgå i et sådant dyrkningssystem. De tre grundlæggende mål med det tyske program er følgende:
•  at beskytte eller genoprette naturnærheden og den økologiske mangfoldighed
•  at fremme rekreative muligheder
•  at sikre produktionen af værdifuldt træ
Det tyske skovdyrkningssystem bygger på et udpræget ønske om funktionsintegration hvor det til-
stræbes at der tages så mange hensyn som muligt på de enkelte arealer. Systemet bygger på en lo-
kalitetskortlægning af alle skovjorderne for at sikre det bedst mulige langsigtede grundlag for træ-
artsmæssige beslutninger.
Det vurderes at det Niedersachsiske program for konvertering af driftssystemet i statsskovene kan
være til stor inspiration for fastlæggelsen af de overordnede retningslinier for den fremtidige ud-
vikling af statens skovarealer i Danmark.
På mange måder er statsskovene i Danmark allerede inde i en tilsvarende udvikling, uden at denne
dog p.t. er formaliseret i en langsigtet plan og konfirmeret politisk.
Ved parallelisering af forholdene i skovene i Niedersachsen før overgang til naturnært skovbrug og
forholdene i de danske statsskove skal man dog være opmærksom på at træartssammensætning og
vedmasseforhold var mere gunstige i skovene i Niedersachsen, hvilket i vid udstrækning er et ud-
tryk for en forskellig skovdyrkningsmæssig tradition. Dertil kommer de forskellige klimatiske og
naturgivne forhold. Således opgives det i ekskursionsfører fra Niedersachsen i 1998 at den gen-
nemsnitlige stående vedmasse er 225 m3/ha. Tilsvarende er den gennemsnitlige vedmasse i Skov-
og Naturstyrelsens skove i øjeblikket 159 m3/ha. Dette siger først og fremmest noget om biomasse-
niveauet, men også om alders- og træartssammensætningen. Ved et naturnært skovbrug opereres
ofte med et højt vedmasseniveau, idet der arbejdes med vedvarende trædække på arealerne, relativt
svag hugst og dermed relativt høje omdriftsaldre eller rettere høje omdriftsdiametre.

Ovenstående antyder at danske og tyske skove på mange måder ikke er umiddelbart sammenligne-
lige. Det betyder dog på ingen måde, at en overgang til naturnært skovbrug for de danske statssko-
ve ikke er mulig. Det vurderes dog, at man på grund af større andel plantager med ikke hjemmehø-
rende træarter og lavere vedmasseniveau i udgangspunktet må forvente en længere overgangsperi-
ode ved omlægning til naturnært skovbrug for de danske skove set i forhold til skovene i Niedersa-
chsen.

Efter analyse af Skov- og Naturstyrelsens samlede skovbevoksede areal er udarbejdet et groft skøn
over i hvilken takt, de enkelte driftsklasser kan forventes at overgå til naturnær drift. Kriteriet for at
bevoksningerne i denne sammenhæng medtages som naturnært drevet vil være at bevoksningsind-
greb sker efter andre principper end dem, man ville have anvendt i den traditionelt drevne høj-
skovsbevoksning. Den angivne tidshorisont er således et udtryk for hvornår, man kan begynde at se
en ændret drift af arealet. Arealerne er til formålet delt i følgende fire kategorier:
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1. Bevoksninger med træarter som skønnes at være de rigtige (det vil sige lokalitetstilpasset) på
arealet, eller (hvis træarten ikke er den lokalitetstilpassede) som er så stabile at de kan under-
plantes i løbet af 10 år. Der er medtaget samtlige bøgebevoksninger under 20 år hvor man
umiddelbart kan ændre principperne i udrensningshugsten. Der er medtaget bøgebevoksninger
over 90 år, hvor man vil ændre afviklingstakten og metoden (konsekvent måldiameterhugst).
Desuden er medtaget ældre stabile nåletræbevoksninger, der dels kan underplantes og dels for-
ynges naturligt.

2. Bevoksninger af samme træarter som ovenstående, men hvor bevoksningernes alder og ensar-
tethed betyder, at man i vid udstrækning må vente med at foretage ændrede indgreb til bevoks-
ningerne har en større alder, og nærmer sig afvikling.

3. Bevoksninger af ustabile nåletræarter. Overvejende alle Skov- og Naturstyrelsens arealer med
rødgran, sitkagran og lignende. Det vil her i langt de fleste tilfælde være nødvendigt at vente
med indgreb til bevoksningerne er hugstmodne, for herefter at afdrive dem og etablere en ny
kultur, der giver mulighed for naturnær drift.

4. Hele Skov- og Naturstyrelsens bjergfyrareal, som overvejende er placeret på så mager jord, at
en aktiv konvertering ikke kan betegnes som rentabel. I disse bevoksninger vil der blive tale
om indsåning/indplantning af birk, eg, skovfyr og andet, når bevoksningerne bryder sammen på
grund af alderdom, samt konvertering til ubevokset areal (klithede eller hede).

Overstående giver anledning til følgende arealer:
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Unge og ældre løvtræbevoksnin-
ger, samt ældre bevoksninger af
stabile nåletræarter

24.600 ha 1-10 år
Principperne tages i anvendelse på alle arealer in-
den for en kort årrække

Mellemaldrene løvtræbevoksnin-
ger og unge bevoksninger af sta-
bile nåletræarter

33.300 ha 10-70 år
Principperne indføres på arealerne i takt med at
træerne når den rigtige tykkelse (måldiameter)

Labile (ustabile) nåletræbevoks-
ninger der kræver konvertering

43.804 ha 1-60 år
Principperne indføres på arealerne i takt med at be-
voksningerne bliver hugstmodne

Bjergfyr 7.600 ha 1-80 år
Principperne indføres på arealerne i takt med at be-
voksningerne bryder sammen. En del afdrives i
starten af perioden i henhold til Klitstrategien.

I biodiversitetsmæssig sammenhæng er behovet for dødt ved stort. Dette tages der ikke hensyn til
ved klassisk naturnær skovdrift. Skov- og Naturstyrelsen har imidlertid siden 1995 praktiseret at
efterlade 3-5 træer til naturlig død og forfald i løvskovene. Denne praksis vil blive opretholdt og vil
i løbet af konverteringsperioden få stor betydning for mængden af dødt ved i Skov- og Naturstyrel-
sens skove og vil med tiden omfatte alle skove.

Behovet for forbedring af de indre og ydre skovbryn er mange steder mærkbart, og der skal i den
glidende overgang til naturnært skovbrug tages højde for dette, således at skovbrynene bliver inte-
grerede dele af de kommende naturnære bevoksninger.

Naturnært skovbrug bygger på anvendelsen af naturlig foryngelse. I denne sammenhæng er der en
konflikt med en stor vildtbestand (overvejende af råvildt) som findes i de fleste danske skove, idet
vildtet æder de nye planter. Der vil derfor være behov for at arbejde med løsning af denne latente
konflikt (hegning og regulering).

Der blev i Sverige i slutningen af 1980’erne udviklet et system til registrering af vigtige småbioto-
per i skovene – kaldet nøglebiotoper. Efterfølgende er der i Danmark udviklet et væsentlig mere
detaljeret system til nøglebiotopregistrering under danske forhold, som har dannet grundlag for en
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tilskudsordning for de private skove. Denne registrering har blandt andet haft til formål højne de
private skovejeres bevidsthed om biodiversiteten i deres skove. Der er fremhævet et ønske om, at
der foretages en registrering af nøglebiotoper i statsskovene (Rune 2001). Det kan diskuteres hvil-
ken metode, der skal anvendes til registrering af de vigtigste nøglebiotoper, men Skov- og Natur-
styrelsen vil selvfølgelig i den løbende driftsplanlægning registrere de vigtigste nøglebiotoper i
skovene og sikre at de bevares. Det skal i denne sammenhæng nævnes at Skov- og Naturstyrelsen i
den løbende driftsplanlægning siden 1995 har registreret og indarbejdet alle §3-arealer i driftspla-
nerne for de enkelte statsskovdistrikter.

Skov- og Naturstyrelsen har p.t. en pyntegrønt- og juletræsproduktion på ca. 1.500 ha med træar-
terne nordmannsgran og nobilis. Dette areal svarer til ca. 1,4 % af Skov- og Naturstyrelsens samle-
de skovareal. Anvendelsen af pesticider er reduceret væsentligt siden 1995 og arealerne vil efter 1.
januar 2003 blive drevet uden anvendelse af pesticider. Produktionen vil i henhold til gældende
pyntegrøntstrategi fra 1999 blive opretholdt, men løbende samlet på nogle færre enheder. Skov- og
Naturstyrelsen forventer blandt andet at skabe et erfaringsgrundlag for drift uden anvendelse af pe-
sticider. Disse erfaringer forventes på længere sigt at kunne anvendes af andre producenter.
Ved en række skovrejsningsprojekter er det vanskeligt at sikre en aldersvariation mellem de enkelte
bevoksninger. Ved på mindre arealer at plante nordmannsgran og nobilis, med henblik på produk-
tion af pyntegrønt og juletræer og senere underplantning, kan man sikre en større aldersvariation
mellem bevoksningerne.
Skov- og Naturstyrelsen finder på ovenstående grundlag at en mindre ”miljøvenlig” produktion af
juletræer og pyntegrønt på nogle få procent af skovarealet kan harmonere med et ”generelt” natur-
nært dyrkningssystem, idet det skal ses i lyset af at indtjeningen fra denne produktionsgren skal væ-
re med til at sikre Skov- og Naturstyrelsens økonomi generelt.

Endeligt skal nævnes at en omlægning til naturnært skovbrug vil skærpe behovet for at der løbende
foretages en analyse af maskinbehovet og hermed udarbejdelsen af nye retningslinier for bæredyg-
tig maskinanvendelse.
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Ved den statslige skovrejsning har der i en årrække været gennemført lokalitetskortlægning (kortlæg-
ning af dyrkningspotentiale i relation til jordens næringsstof og vandforsyning) før udarbejdelse af til-
plantningsplaner. Dette er sket for at sikre at de rigtige træarter anvendes på de arealer, hvor de vil ud-
vikle sig mest optimalt. Tilsvarende har lokalitetskortlægningen været medvirkende til at sikre en hen-
sigtsmæssig distribution af åbne arealer og naturgenopretningstiltag.
En egentlig lokalitetskortlægning har ikke været gennemført i de eksisterende skove, hverken private
eller offentlige. Dette skyldes i vid udstrækning manglende ressourcer, samt en udbredt holdning til at
det nok ikke er nødvendigt. Grundstenen i et mere naturnært drevet skovbrug er imidlertid, at man
vælger de bedst økologisk tilpassede træarter på de enkelte arealer, hvilket lokalitetskortlægningen kan
være medvirkende til.
Såfremt det besluttes at indføre naturnære driftsprincipper som grundstenen i driften af statens skov-
arealer skal der derfor gennemføres en konsekvent lokalitetskortlægning af Skov- og Naturstyrelsens
arealer. Det kunne i denne sammenhæng være et mål at alle Skov- og Naturstyrelsens skovarealer bli-
ver lokalitetskortlagt i løbet af 15 år. Dette er en meget stor opgave og Skov- og Naturstyrelsen arbej-
der derfor i øjeblikket på at udvikle mere ekstensive, men tilsvarende væsentlig hurtigere metoder

Et væsentligt aspekt under temaet ”lokalitetstilpasset træartsvalg” er tilpasning af træartsvalget til den
naturlige hydrologi i skovene. Som påpeget af GEUS i rapporten ”Vandet i skoven – hvordan får vi
vandet tilbage til skoven” er der på mange skovarealer gennemført en betydelig dræning som har bi-
draget til en ensretning/”ensartning” af træartsvalget. Ved lokalitetskortlægning og tilpasning af træ-
artsvalget til jordbunden vil den naturlige hydrologi gradvis kunne genoprettes på mange skovarealer,
hvilket vil gavne biodiversiteten i skovene. Da naboarealer vil kunne påvirkes i betydelig grad, vil
vandstandshævninger skulle ske gradvist – men det langsigtede mål kan være genopretning af naturlig
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hydrologi i statsskovene generelt. Nabohensynene vil naturligvis betyde, at der ikke kan opnås naturlig
hydrologi alle steder, men en væsentlig forbedring, i biodiversitetsmæssig forstand, vil kunne gennem-
føres.
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Skov- og Naturstyrelsen har gennem de seneste ca. 10 år rejst ca. 3.500 ha ny skov. Prioriteringen af
den statslige skovrejsning har gennem årene udviklet sig således, at bynærhed og sikring af grund-
vandsressourcer tillægges en stadig større vægt. Skov- og Naturstyrelsen har udpeget ca. 95 indsatsom-
råder for statslig skovrejsning. Disse er tiltrådt af naturforvaltningsudvalget.
Denne udvikling er et udtryk for, at der samfundsmæssigt er lagt stor vægt på disse parametre, uden at
disse parametre nødvendigvis tilgodeser den mest optimale tilgang til en skovrejsning til gavn for bio-
diversiteten.

Statslig skovrejsning med henblik på skabelse af større sammenhængende naturområder, sammenhæn-
gende spredningskorridorer med videre kan eventuelt opprioriteres, jf. afsnit 14.7.
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Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede i 1992 den første naturskovsstrategi, hvor det umiddelbart blev
besluttet at 10-doble det urørte skovareal til ca. 5.000 ha i år 2000. Som det fremgår af afsnit 14.4 er
dette mål nået med en målopfyldelse på 130 %.
Der er fra flere sider peget på, at dette endnu ikke er nok urørt skov, og at der i særdeleshed bør skabes
enkelte meget store sammenhængende skov- og naturarealer i størrelsesordenen 5.000-10.000 ha (Em-
borg, Hahn, Christensen 2001).
Debatten om større sammenhængende naturarealer dukker op med jævne mellemrum. Det foreslås at
kombinere disse to elementer ved at udpege mindst 3 større sammenhængende områder med et væ-
sentligt indhold af statsejede skov- og naturarealer. I områderne bør der indgå betydelige urørte skov-
og naturarealer. Det er ikke Skov- og Naturstyrelsens opfattelse, at biodiversiteten fremmes mest ved
udlæg af meget store (5.000 – 10.000 ha.) arealer alene med urørt skov, men at følgende 5 tiltag i
kombination er et bedre middel til at sikre biodiversiteten i statens skove samtidig med at der tages
hensyn til de andre aspekter som statens skove også skal opfylde:
•  Udlæg af mindst 3 store sammenhængende og i væsentlig grad statsejede områder med kerner af

urørt skov/ubevokset natur. I øvrigt screening af mulighederne for styrkelse af de 14 større områ-
der med urørt skov der allerede er udlagt i statsskovene

•  Naturnær drift af i princippet alle statens skove
•  Genskabelse af den naturlige hydrologi i alle statens skove på baggrund af en gennemført lokali-

tetskortlægning
•  Arealer udlagt til plukhugst i naturskovsstrategien vurderes konkret med henblik på enten over-

gang til urørt skov ad åre eller overgang til naturnære driftsprincipper.
•  Sikring af skovnaturen i de udpegede skovhabitatområder

I ovenstående er tidsperspektivet det helt afgørende, idet det må tilstræbes at denne proces strækkes
over en trægeneration eller mere, hvilket først og fremmest bunder i behovet for på en velovervejet
og afbalanceret måde at kunne konvertere de mange bevoksninger, der på nuveærende tidspunkt
ikke har en sammensætning som den, der er ønskelig på længere sigt.
På baggrund af ovenstående foreslås følgende udlæg/udpegninger drøftet. Disse udpegninger er for-
søgt lagt således at de repræsenterer flere forskellige lokalitetstyper. Forslagene skal betragtes som ek-
sempler til diskussion.

1. Udlæg af hele Gribskov incl. Esrum sø (ca. 7.400 ha) som et større sammenhængende naturom-
råde. Målet er at der i 2010 findes ca. 800 - 1.000 ha. urørt skov og 500 - 1.000 ha græsnings-
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skov. Den resterende del af skoven drives efter naturnære principper og den naturlige hydrologi
er genskabt i løbet af en trægeneration. Hele arealet er sammenhængende og statsejet i dag.

2. Udlæg af et større område omfattende Hansted reservatet i Thy på ca. 20.000 ha inklusiv
klithede, urørt skov og græsningsskov. Opnåelse af målet vil her være mere langsigtet på bag-
grund af at der skal foretages væsentlige konverteringer. Ved konvertering kan der anlægges
ekstensive skovfyrkulturer, hvorunder hedevegetationen kan udvikles. På andre arealer vil an-
læggelse af blandingsbevoksninger med eg, skovfyr og birk også være attraktive og kunne
danne basis for på det lange sigt at etablere urørt skov med langt større kvalitet end det nuvæ-
rende trædække giver mulighed for. Arealerne er sammenhængende og altovervejende statseje-
de i dag.

3. Udlæg af Høje Møn (ca. 4.400 ha). Landarealet er ca. 2.500 ha, vandarealet er ca. 1.800 ha (af-
stand fra kyst 1 km). En del af området, inkl. Møns Klint, er statsejet, og den langt overvejende
del af området er fredet - i alt 2.100 ha. Inden for området findes ca. 350 ha §3-naturtyper, ca.
850 ha skov og ca. 1.500 ha dyrket areal. Området har to karakterisktiske hovedlandskaber:
Busemarke Sø og Mose og det vældige bakkeland Høje Møn, der brat afgrænses mod Østersø-
en af den 8 km lange og over 100 meter høje Møns Klint.
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Som det fremgår af ovenstående kan en lang række tiltag implementeres i løbet af relativt kort tid
på statens skov- (og natur-) arealer. Det drejer sig både om udlæg af større naturområder, større
urørte områder, lokalitetskortlægning i skov, samt overgang til naturnært skovbrug. For alle foran-
stående emner gælder det dog, at en lang overgangsperiode mod fuld målopfyldelse er en forud-
sætning. Skov- og Naturstyrelsen har i november 2000 fået udarbejdet en rapport ”økonomisk vur-
dering af konvertering til naturnær skovdrift”. Rapporten regner på venteværdier ved en række for-
skellige forudsætninger. Fælles for rapportens konklusioner er, at en forceret omlægning mod na-
turnært skovbrug kan blive meget dyr, men hvis den gøres rigtigt er økonomisk fornuftig.
Skov- og Naturstyrelsen har på baggrund af dette arbejde  iværksat et udredningsarbejde til belys-
ning af de økonomiske (likviditetsmæssige) konsekvenser af at lade Skov- og Naturstyrelsens
skovarealer overgå til naturnær drift. De første overslagsberegninger er afsluttet i foråret 2001.
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Dette notats konklusioner bygger på et solidt kendskab til Skov- og Naturstyrelsens skov og na-
turarealer, i relation til de naturmæssige muligheder og konsekvenser. Det står dog klart, at en lang
række forhold skal yderligere belyses, idet der er meget ringe erfaring med naturnær drift af skov i
Danmark. Tilsvarende vil en beslutning af hele eller dele af de foreslåede tiltag betyde et behov for
efteruddannelse af en del af Skov- og Naturstyrelsens personale og en løbende forskningsindsats og
erfaringsopsamling. På denne baggrund bør det overvejes at igangsætte udarbejdelsen af en egent-
lig handlingsplan, såfremt det besluttes at anbefale alle eller dele af ovenstående. I denne sammen-
hæng vil det være meget centralt at udarbejde mere præcise scenarier, planer og retningslinier for i
hvilket tempo en omlægning af driften mod naturnært skovbrug kan gennemføres. En række andre
elementer kunne tænkes at indgå i handlingsplanen, som følger:

•  Udarbejdelse af hurtigere metoder til lokalitetskortlægning og dermed plan for gennemførsel.
•  Plan for opnåelse af mere naturlig hydrologi.
•  Økonomiske konsekvensberegninger.
•  Vurdering af konflikten mellem bestanden af hjortevildt og driften af naturnært skovbrug.
•  Analyse af Skov- og Naturstyrelsens strategi for dødt ved i skovene.
•  Analyse af det løbende behov for tilpasning af maskinindsats.
•  Plan for efteruddannelse af personale.
•  Muligheder for gennemførsel af de større sammenhængende naturarealer – i relation til de na-

turgivne forhold og under inddragelse af lokalbefolkningen.
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•  Revision af den gældende træartspolitik som følge af overgangen til bæredygtig skovdrift.

Udarbejdelse af ovenstående handlingsplan vil naturligt betyde at en række af Skov- og Natursty-
relsens arealrelaterede strategier skal revideres, herunder træartspolitik og lignende.
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Forskningscenter for Skov og Landskab har udarbejdet denne liste over relevante forsknings- og ud-
viklingsprojekter vedrørende naturnær skovdrift:
•  Anlæggelse af demonstrationsområder, hvor klassisk og naturnær drift sammenlignes indbyrdes

og gerne med urørt skov mht. deres effekt på skovens økonomiske, økologiske og sociale værdier.
Sådanne skovdriftsforsøg kan endvidere understøtte uddannelse og efteruddannelse af skovbrugets
aktører.

•  Observationer af sammenhænge mellem skovdriftsform, arealkarakteristika og biodiversitet igang-
sættes med henblik på modellering af sammenhænge mellem disse variable.

•  Parallelt hermed igangsættes udvikling af skovdyrkningsmetoder til cost-efficient forvaltning af
biodiversitet i skov.

•  Egentlige undersøgelser over skovstrukturers betydning for biodiversiteten som udgangspunkt for
planlægning og drift af skove med henblik på særlig varetagelse af biodiversitets-funktionerne.

•  Bedre forståelse af skovstukturers betydning for skovklimaet, vandets kredsløb og skovens selv-
foryngelse.

•  Forskning i betydningen af dødt ved og vand for forskellige former for biodiversitet, herunder
kvantitative beskrivelser af betydningen af efterladt dødt ved og evt. udnyttelse af grundvand un-
der skovene for biodiversiteten.

•  Undersøgelser over smittespredningen af veddestruerende svampe fra døde træer og urørt skov til
levende træer og dyrket skov.

•  Undersøgelser over driftsformens betydning for skovens påvirkning af tilgrænsende økosystemer i
relation til kvalitet af vand og biodiversitet.

•  Udvikling af metoder til lokalitetskortlægning i eksisterende skove og forskning i træarternes sam-
spil med lokaliteten, herunder flere træarters samspil under forskellige lokalitetsforhold.

•  Forskning i vildt-skov-interaktioner samt udvikling af metoder og modeller til løsning af konflik-
ten mellem vildt-interesser og ønsket om et skovdriftssystem baseret på naturlig foryngelse.

•  Udvikling af lokalitetsspecifikke metoder til forceret naturlig succession og styret skovrejsning,
bl.a. med henblik på hurtig opnåelse af biologiske værdier.

•  Studier i det naturnære skovbrugs potentiale til produktion af træ-kvalitetsprodukter, og udvikling
af naturnære redskaber til forbedring af kvaliteten.

•  Udvikling af skånsomme skovtekniske løsninger for naturnær skovdrift karakteriseret ved enkelt-
trædrift.

•  Udvikling af metoder og modeller til driftsøkonomisk forsvarlig konvertering af ensaldrende
plantageagtige bestande til stabile naturnære bevoksninger.

•  Udvikling af metoder til taksation, økonomisk styring og planlægning samt kontrol af det naturnæ-
re skovbrugs strukturrige driftsenheder.

•  Værdisætningen af biodiversiteten inddrages som et element i den miljø- og naturressourceøko-
nomiske forskning.

•  Studier i økonomiske incitamenter til omlægning af private skove til naturnær drift.
•  Studier i det naturnære skovbrugs rekreative og æstetiske potentiale, herunder udvikling af et kon-

cept for beskrivelse af rumlige oplevelser af den enkelte bevoksning og af forløbet af bevoksninger
og skovområder i forhold til terrænet udfra en arkitektonisk synsvinkel.

•  Udvikling af modeller for naturnære skovtypers dynamik og udvikling i relation til den praktise-
rende skovdyrkning, herunder hugst og foryngelsesmetode. Der er behov for sådanne modeller til
brug i skovbrugets praktik, i den langsigtede driftsplanlægning og til forskningsformål.
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I Notatet redegøres for status, problemfelter og behovet for nye initiativer i forbindelse med forvalt-
ningen af vandløb og søer i forhold til forbedring af den biologiske mangfoldighed.

Vurdering af forvaltningen af ferskvandsområder skal overordnet ses på baggrunden af den store ind-
sats, der allerede har fundet sted på området gennem de sidste næsten 20 år med henblik på at begræn-
se eutrofieringen af de kystnære farvande. Dette er sket gennem iværksættelse af NPO-programmerne
og Vandmiljøplan I og II3. Endvidere har amter og kommuner gennem de sidste 10 år arbejdet med
bl.a. revision af vandløbsregulativerne, som følge af vandløbslovens nye bestemmelser fra 1982.
Sidstnævnte proces er i det store og hele afsluttet.

Yderligere må det tages i betragtning, at der netop er indgået aftale om at der skal tilvejebringes en
Vandmiljøplan III, når Vandmiljøplan II udløber i 2003
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Vandløb
I Danmark er der ca. 64.000 km vandløb. Heraf er langt de fleste små bække. Tabel 1 viser antal km
vandløb fordelt på bredden. Af de ca. 22.500 km offentlige vandløb er ca. 3.000 km rørlagte.
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For at forbedre afvandingen vurderes det, at ca. 90 % af vandløbene gennem tiden er blevet reguleret.
Afvandingsbehovet opstod, fordi landbruget gerne ville inddrage den næringsrige ådalsjord i omdriften
til korndyrkning, hvilket resulterede i detailafvandning af store arealer gennem udgrøftning og dræ-
ning. Mange af de små bække forsvandt, da de blev rørlagt, med henblik på at lette landbrugsarbejdet.

Søer
I Danmark findes der ca. 120.000 søer større end 100 m2. Langt hovedparten er dog damme og småsø-
er, og kun godt 2 % er større end 1 hektar (se figur 1). Til de vigtige ferskvandsområder hører også
små vandhuller, moser, højmoser og enge, der sæsonvist oversvømmes.
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Udviklingen i antallet af søer har gennem mange år været for nedadgående som følge af både landbru-
gets og byernes udvikling. En undersøgelse fra Århus Kommune viser således, at antallet af søer i
kommunen siden 1900 er reduceret med 70 %. Det er især gået ud over de mindre søer, men også
blandt de større er der sket en betydelig tilbagegang. På det seneste er udviklingen dog vendt, idet det
vurderes, at amterne i disse år giver tilladelse til anlæggelse af flere hundrede nye søer om året. Dette
skal også ses i lyset af, at der i dag stort set ikke gives tilladelse til nedlæggelse af søer.

De fleste lavvandede kalkrige søer havde tidligere et vidt udstrakt plantedække af stor betydning for
søernes biologi og omsætning. Eutrofiering har imidlertid betydet, at disse søer er blevet sjældne i
Danmark (mindre end 10 på landsplan). De klarvandede hede- og klitsøer med en tæt vegetation af ro-
setplanter (lobelia, strandbo og brasenføde) på næringsfattig sandbund er ligeledes blevet fåtallige
(mindre end 20 på landsplan). Skønsmæssigt havde 80 % af søerne for 100 år siden tilstrækkelig klart
vand til at huse en varieret undervandsvegetation, mens det i dag kun er ca. 15 % (12).

De kalkfattige og kalkrige søer med næringsfattigt, klart vand er sjældne og værdifulde også i europæ-
isk perspektiv. Det samme gælder også de få eksisterende, uregulerede og uforurenede vandløb, der
sammen med søerne har fungeret eller kan fungere som referenceområde.
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Samlet set er de ferske vandområder rige på organismegrupper og arter. Man finder således repræsen-
tanter fra de fleste nulevende større grupper af planter og dyr i ferskvandsmiljøet. Det skønnes, at det
samlede antal ferskvandsarter (alger, planter, fisk og dyr) i Danmark er på ca. 10.000, hvilket er over-
ordentligt højt, hvis man tager ferskvandsområdernes størrelse (1,55 % af landets areal) i betragtning
(1). Af de organismegrupper, der er undersøgt, er en stor del (20 - 55 % ) af ferskvandsarterne opført
på den danske rødliste (9).

Generelt er status for biodiversiteten i de danske søer og vandløb, at udviklingen, specielt gennem de
sidste 100 år, har medført, at artssammensætningen af planter og dyr har ændret sig til at være præget
af færre og mere robuste og forureningstolerante arter. Der eksisterer stadig søer og vandløb, der kan
betegnes som nationalt og internationalt referenceområde, som med hensyn til perspektiv og vurdering
kan fungere som referanceramme for den tidligere og nuværende naturkvalitet. De sidste 20- 30 års fo-
kus på og indsats for vandmiljøet har dog betydet, at en række rentvandsarter igen er begyndt at optræ-
de i det danske ferskvandsmiljø.
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Blandt karplanterne er der omkring 70 ægte ferskvandsarter samt 50 amfibiske (kan leve både på land
og i vand). Dette svarer til ca. 10 %, ud af et samlet antal karplantearter på ca. 1200 (1).

Nye sammenlignende undersøgelser af tidligere og nutidige studier af vandløbsfloraen viser, at mange
af de arter, der tidligere var almindelige, i dag er forsvundet. Af 16 arter af vandaks, fundet på 13 for-
skellige vandløbslokaliteter i 1896, blev kun 7 arter genfundet i en lignende undersøgelse i 1996 (figur.
2). Antallet af arter af undervandsplanter viser tilsvarende et markant fald i løbet af de sidste 100 år
(figur 3). Udviklingen har medført at vandløbsvegetationen er domineret af færre og mere udbredte
arter. Disse arter er kendetagnet ved at bedre tåler forstyrrelser og næringsrige forhold f.eks.
Pindsvindknop, Vandstjerne og Vandpest.
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Den øgede eutrofering har samlet set medført en kraftig tilbagegang eller uddøen af forurenings føl-
somme arter i både vandlød og søer.
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Der findes ca. 2500 arter af ferskvandsinsekter eller ca. 10 % af samtlige danske insektarter (1). Be-
standen af en række døgnfluer, guldsmede, slørvinger og vårfluer er reduceret væsentligt i de danske
vandløb gennem de sidste 100 år. Mange registrerede danske ferskvandsinsekter er derfor enten uddø-
de eller truede (se tabel 2). Blandt de 42 kendte arter af døgnfluer i Danmark er fem uddøde og otte an-
ses for akut truede. For mange insekter er status tæt knyttet til naturtilstanden i de vandløbsnære area-
ler, som de fleste arter er afhængige af.

I de seneste 10- 20 år er en række arter dog igen begyndt at sprede sig og etablere større bestande. Ef-
ter mange års tilbagegang er flere rentvandskrævende insekter, som de fleste døgnfluer og slørvinger, i
fremgang. En opgørelse fra 1998 viser således fremgang for 9 arter af døgnfluer og 11 arter af slørvin-
ger, mens hhv. 2 og 1 arter af døgnfluer og slørvinger er genfundet efter at have været erklæret for for-
svundne. F.eks. er slørvingearterne ?������
������$�����, som ellers er så godt som forsvunden i hele
Europa blevet mere talrig i Gudenå, Karup Å og Skjern Å og ;��������C�$��$���
�
 er blevet mere
hyppig i Gudenå og Storå (12).
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Gulsmede  4 17  50
Døgnfluer  5 15  42
Slørvinger  2  8  25
Vårfluer 10 44 167
Kvægmyg  0  7  24
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Den danske ferskvandsfauna indeholder 38 naturligt hjemmehørende fiskearter, heraf er de 15, hvilket
svarer til 40%, optaget på Rødliste 1997. Af dem regnes støren og hvidfinnet ferskvandsulk for for-
svundne. Majsild, stavsild, dyndsmerling, smerling og laks regnes for akut truede mens tyklæbet mul-
te, heltling, snæbel, finnestribet ferskvandshulk, regnløje, ørred (søørred, bækørred og havørred) og
stalling regnes for sjældne. Derudover findes der 9 indførte eller undslupne arter som f.eks. karpe og
regnbueørred. Ørredens tre former regnes alle som sjældne på grund af, at deres levesteder er blevet
ødelagt. Forureningstolerante arter som skalle og brasen klarer sig derimod fint i specielt de eutrofiere-
de søer (9).

Den sidste bestand af nordsøsnæbel i verden lever i Vidåen. Nordsøsnæblen er optaget i Habitatdirerk-
tivets bilag 2 som prioriteret art. Genetisk er det en ganske særlig bestand, som adskiller sig fra en
mindre bestand i Østersøen. Nordsøsnæblen er blevet kunstig opformeret, og sat ud i Vidåen og nær-
liggende åer med udløb til Nordsøen. Den samlede bestand er i fremgang og anses ikke mere for akut
truet, selv om bestanden er lille (12).

Den vilde danske laks har været i stærk tilbagegang i det 20. århundrede. Tidligere var laksen almin-
delig i Gudenå samt i en række vestjyske vandløb som Storåen, Ribe Å, Skjern Å, Snerum Å, Varde Å
og Vidå. Siden 1970’erne, hvor den sidste laks forsvandt i Storåen, har den kun levet i Skjern Å. Her
har den længe været truet men kunstig opformering har betydet en forøgelse af bestanden. Endvidere
tyder nye undersøgelser på, at der også er mindre oprindelige laskebestande i Ribe og Varde Å. De
vigtigste forudsætninger for at forbedre livsbetingelserne for den danske laks er sikring af et optimalt
vandløbsmiljø, gode gyde- og opvækstområder samt muligheden for opgang af gydefisk (12).
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I Danmark eksisterer der 14 arter af padder, hvoraf 3 er salamandre og 11 er springpadder. Alle padder
er afhængige af ferskvand for at kunne yngle. Padderne har generelt været i stærkt tilbagegang i der 20.
århundrede. Dette skyldes, at deres levesteder (specielt vandhuller) i stor udstrækning er forsvundet.
Tilbagegangen synes at fortsætte for flere af de vidt udbredte arter. Der er dog gennem de seneste år
anvendt mange ressourcer på restaurering og etablering af paddevandhuller. Det har medført, at for
visse arter bl.a. lille vandsalamander, bjergsalamander, skrubtudse, butsnudetfrø, springfrø og den
sjældne grønbrogede tudse, synes tilbagegangen at være bremset og i nogle tilfælde vendt til en frem-
gang. Derimod er der registeret tilbagegang for latterfrø og løgfrø. Det vurderes at vandhulsprojekterne
ligeledes har betydet at snogens generelle tilbagegang er vendt på flere lokaliteter (13).

�����
Mange fugle er tilknyttet vådområder. Menneskets forvaltning af disse områder har derfor stor indfly-
delse på fuglenes antal og artssammensætning. Tilbagegangen af naturtyper som mose, eng, vandløb
og sø har medført reduktion af en lang række vandfuglearters leve- og fourageringsteder. Effektiv re-
gulering af jagt, genetablering af vådområder og udpegningen af Ramsar- og Fuglebeskyttelsesområ-
der i 1970'erne og 80'erne har dog forbedret forholdene. Den positive udvikling er markant blandt
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fuglearter f.eks. som skarv og flere gåsearter. Sort stork, som tidligere stod opført som forsvunden i
Danmark, optræder nu som ynglefugl, mens den hvide stork stort set er forsvunden (13).

;
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Blandt de rødlistede danske arter af pattedyr er især odderen og dam- og vandflagermus tilknyttet
ferskvand. Både odderen og dam- og vandflagermus er kategoriseret som sårbare i Rødliste 1997. Od-
deren blev midt i 1980’erne anset for akut truet med ca. kun 200 individer i landet. Det vurderes at od-
deren i dag er i fremgang og bestanden anslås til at være på ca. 400 dyr (1997). I 1995 blev den således
genfundet på Sjælland og der er sporet fremgang i det meste af Jylland (12).

%��������������
En grundlæggende faktor for kvaliteten af og biodiversiteten i vand er forekomsten og sammensætnin-
gen af de ofte mikroskopiske alger og smådyr, der lever i vandet. Der findes er stort antal arter af alger
og smådyr (zooplankton) i ferskvand. Udelukkende eller overvejende ferskvandsalger omfatter krans-
nålalger, gulalger, gulgrønalger, øjealger samt de grønne koblingsalger (desmediacéer). Karakteristiske
arter af zooplankton er amøber, ciliater, hjuldyr, dafnier, vandlopper og glasmyg. Der eksisterer ikke
en egentlig opgørelse over status og udvikling for alger og smådyr (1).

9(�� "�������	����
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Regulering af vandløb har stor betydning for den økologiske status af de vandløbsnære arealer. Figur 4
viser en sammenligning af våd- og tørbundsarter langs henholdsvis et udrettet vandløb og et naturligt
slyngende vandløb. Figuren viser en signifikant tilbagegang af vådbundsplanter langs de vandløb, der
er blevet reguleret.
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De fysiske forhold sammenholdt med vandløbenes generelt dårlige vandkvalitet er således blandt ho-
vedårsagerne til den nuværende status. Årsagerne hertil skal dels findes i hårdhændet vedligeholdelse,
dels spildevandsudledning fra spredt bebyggelse, men også nedbrydningsprodukter fra sprøjtegifte og
hormonlignende stoffer rapporteres i stigende omfang at påvirke dyre- og plantelivet i vandløbene.
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Fredfisk (antal pr. garn)

Rovfisk (%)

Dyreplankton / planteplankton

Klorofyl a (mikrogram pr. l)

Sigtdybde (m)

Maksimumsdybde undervandsplanter (m)

Totalfosfor (mg P pr. l)
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Den afgørende faktor for biodiversiteten i de fleste danske søer, er graden af eutrofiering specielt med
fosfor, men også ammoniakforsuring, vandstandsregulering samt skygning og pesticidtilførsel (specielt
i mindre søer og vandhuller) kan være afgørende. I en del søer er der gennem tiderne ophobet store
mængder af fosfor i bunden. Her kan man opleve, at selv om den eksterne tilførsel af fosfor er reduce-
ret til et acceptabelt niveau, betyder belastning fra den interne fosforpulje i søen, at den fastholdes i en
uklar tilstand.

Figur 5 viser betydningen af øget fosforindhold for en række biologiske forhold i 65 danske søer.
Blandt de vigtigste er, at øget fosforindhold fører til en mindre andel af rovfisk, en mindre mængde af
dyreplankton i forhold til mængden af planteplankton og en mindre udbredelse af planter på søbunden.
- Søens sammensætning af fisk ændres således markant med øget indhold af fosfor. Aborre domine-

rer i de næringsfattige søer, mens skalle og brasen dominerer ved højt indhold af fosfor.
- På trods af en øget mængde af dyreplankton ved øget fosforindhold øges deres evne til at holde

mængden af planteplankton nede ikke – tværtimod. Forholdet mellem biomasse af dyreplankton
og planteplankton forskubbes fra omkring 1:2 i næringsfattige søer til 1:10 eller mere i næringsrige
søer.

- Tilstedeværelsen af undervandsplanter i en sø er med til at stabilisere en klarvandet tilstand. En re-
duceret sigtdybde pga. en store mængde af planteplankton betyder en bortskygning af under-
vandsplanterne.
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I det følgende gennemgås hvordan den retlige beskyttelse m.v. af vandløb og søer fungerer, herunder
påpeges svagheder og styrker.

7
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Med vandløbslovens vedtagelse i 1982, blev det fastsat, at administrationen af loven skal tilstræbe at
sikre, at vandløbene kan benyttes til afledning af vand, under hensyntagen til de miljømæssige krav til
vandløbskvaliteten, som er fastsat i henhold til anden lovgivning. Vandløbsmyndigheden skal således
sikre at vandløbene administreres, herunder vedligeholdelse, under hensyntagen til de miljømæssige
krav, der bl.a. er fastsat for målsætningen af de enkelte vandløb i regionplanerne.

Det beskyttelsesmæssige niveau i vandløbsloven må vurderes som højt, men samtidig visse steder me-
get detailreguleret med kommunale og amtskommunale vandløbsmyndigheder og fastholdelse af land-
væsenskommissioner til om nødvendigt at afgøre økonomiske spørgsmål. Beskyttelsen støttes af en re-
striktiv praksis for at tillade nye rørlægninger af vandløb, af hensyn til at sikre flora og fauna fortsat
adgang til levesteder i vandet. Vandløbsloven giver derimod større mulighed for lokal fortolkning og
praksis, når det drejer sig om driftsopgaver som vedligeholdelse/oprensning af vandløb, der udføres
indenfor de regulativmæssige rammer.

Skånsom vedligeholdelse udføres i et vist omfang i vandløb med A eller B målsætning, der er de høje-
ste målsætningsklasser. Men vandløbsmyndighederne foretager stadig inden for regulativernes rammer
i alt for høj grad en hårdhændet vedligeholdelse, der går udover det, der er afstrømningsmæssigt nød-
vendigt, hvilket er til skade for biodiversiteten. Det er amternes vurderet, at hårdhændet vedligeholdel-
se og regulering er hovedårsag i 23% af de tilfælde, hvor recipientkvalitetsmålsætningen ikke er op-
fyldt /2/. Vandløbsvedligeholdelsen og regulativernes bestemmelser herom bør derfor revurderes, hvis
biodiversiteten skal fremmes. Det gælder både hvad angår øget viden på området, men også en øget
opmærksomhed hos vandløbsmyndighederne og deres udførende entreprenører. Samtidig kunne det
være hensigtsmæssigt, at bløde op på det regulativmæssige krav om vedligeholdelse, særligt i flere af
de større vandløb med stor dybde og høj vandføring.

Blandt et af vandløbslovens aktive virkemidler er muligheden for, at amter og kommuner kan foretage
og søge om støtte til vandløbsrestaureringer, der fremmer opfyldelsen af vandløbenes målsætning fast-
sat i amternes regionplanlægning. Det skal i øvrigt bemærkes at det årlige beløb til vandløbsrestaure-
ringer på 3,1 mill. kr., der er afsat på finansloven, ikke er pristalsreguleret siden vandløbslovens vedta-
gelse i 1982, hvilket hidtil har forstærket presset på støtteordningen.

Støtteordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Gennem de seneste år har antallet af ansøg-
ninger været stigende. I år 2000 var det således kun 30 % af ansøgerne der fik tilsagn om støtte. Som
eksempel på vandløbsrestaureringsprojekter hvortil der er givet støtte kan nævnes genåbning af rør-
lagte vandløbsstrækninger, etablering af faunapassager, forlægning af vandløb, genslyngning af regu-
lerede vandløb og fjernelse af spærringer.
I perioden 1996 – 2000 har restaureringsprojekter for i alt 16, 9 mill. kr. medført at 14,9 km døde å-
strækninger igen er blevet permanent vandførende, hvilket har forbedret miljøtilstand væsentligt, og
sikret permanent faunapassage til 819 km vandløb opstrøms opstemningerne. Ved 28 projekter har
etablering af faunapassage erstattet en dårligt fungerende fisketrappe og 40 projekter har sikret passage
forbi opstemninger, der ikke var forsynet med fisketrappe eller lignende.

Vandløbsrestaurering foretages endvidere med støtte fra fisketegnsordningen på ca. 2 mill. kr. pr. år.
Det kan overvejes at øge denne andel i forhold til de i alt ca. 30 mill. kr., som ordningen årligt indbrin-
ger.
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Efter vandløbslovens bestemmelser skal vandløbsmyndigheden udarbejde regulativer for offentlige
vandløb, bl.a. med henblik på at bringe vandløbene i overensstemmelse med målsætningen for de en-
kelte vandløb. Et regulativ skal bl.a. indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse, dimensioner
og/eller vandføringsevne, vedligeholdelse, sejlads samt beskrivelse af beliggenheden af diverse anlæg,
herunder opstemninger, broer og tilløb.

Nogle vandløb vedligeholdes på grundlag af en fastlagt geometriske skikkelse, der i regulativet er an-
givet som dimensioner, udtrykt ved fastlagte bundkoter og bundbredder. Andre vandløb vedligeholdes
på grundlag af en fastlagt vandføringsevne, der i regulativet er udtrykt som en fastlagt vandstand med
dertil hørende vandføring.

Fælles for grundlagene for vedligeholdelse af vandløbene er at vandløbsmyndigheden er forpligtiget til
at sikre den fastlagte skikkelse eller vandføringsevne, men er ikke berettiget til at forbedre den (gøre
vandløbet større), da et sådant indgreb er en regulering der kun kan gennemføres efter forudgående
tilladelse efter vandløbsloven. Er vandløbet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal der endvidere
meddelelse dispensation efter denne bestemmelse, før der kan meddeles tilladelse efter vandløbsloven.

For vandløb i naturtilstand, der i en årrække ikke har været vedligeholdt, bør denne praksis fastholdes
ved regulativrevision. Opfyldelse af lovens krav om skikkelse/vandførings-evne kan tilgodeses ved at
lade vandløbet henligge i naturtilstand, uden behov for vedligeholdelse.

Regulativerne skal endvidere indeholde revisionsbestemmelser, så det sikres at det med jævne mellem-
rum vurderes om ændringer i bl.a. plangrundlaget bør medføre justering af regulativet. Regulativerne
indeholder normalt bestemmelser om revision hvert 10. år. Dette vurderes at være passende, da vand-
løbsmyndigheden herudover løbende kan vedtage ændringer ved at udarbejde tillægsregulativer til et
gældende vandløbsregulativ. Tillægsregulativer kan bl.a. omfatte bestemmelser om vedligeholdelses-
praksis og sejlads.

 �������
Okkerloven har til formål at forebygge og bekæmpe okkerforurening i vandløb, søer eller havet i for-
bindelse med jordbrugserhvervets udgrøftnings- og dræningsaktiviteter.
Indenfor okkerpotentielle områder skal dræning og udgrøftning godkendes af amtsrådet. En konkret
ansøgning om dræning skal vurderes mht. okkerforurening. Vurderes en dræning at give anledning til
forurening meddeles der afslag eller tilladelse med vilkår om okkerrensning. Ved afslag gives der er-
statning svarende til nedgangen i salgsværdien. Loven omfatter en støtteordning, hvorefter der kan
ydes støtte til okkerreducerende foranstaltninger, herunder tiltag der har vandløbsforbedrende karakter.

Undersøgelser har vist, at de okkerreducerende tiltag generelt har haft en positiv biologisk effekt på
vandløbenes plante- og dyreliv og at okkerfølsomme smådyr og fisk får en større udbredelse op i de
okkerforurenede vandløb.
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Efter lovens § 3 gælder der en generel beskyttelse af særligt udpegede vandløb og søer større end 100
m2 samt moser og ferske enge m.fl. større end 2.500 m2. § 3 omfatter de vandløb, der af amterne efter
godkendelse fra miljøministeren, er udpeget som beskyttede, hvilket på landsplan vil sige ca. 28.000
km. Beskyttelsesordningen indebærer et generelt forbud mod ændringer af tilstanden af de beskyttede
naturtyper, med mindre amtsrådene i særlige tilfælde giver dispensation hertil. Regulering af beskytte-
de vandløb og ændringer i søers tilstand vil således altid forudsætte en dispensation fra § 3.
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Bestemmelserne om naturforvaltning er ligeledes et virkemiddel, der på projektbasis bidrager til at
fremme den biologiske mangfoldighed i ferskvandsområder. De statslige naturforvaltningsmidler an-
vendes hovedsagelig til erhvervelse af arealer, hvor Skov- og Naturstyrelsen foretager pleje, genopret-
ning, skovtilplantning, formidling og aktiviteter for friluftslivet. I de sidste 10 år er der anvendt ca. 1.3
mia. kr. til naturgenopretning. Midlerne er hovedsageligt anvendt til etablering af ca. 14.400 ha nye
naturområder svarende til knap 0.4 % af Danmarks areal. Det har blandt andet ført til etablering af sø-
områder som Fiilsø, Brokholm Sø, Vest Stadil fjord og Solbjerg Engsø og ådalsprojekter som Varde
Ådal, Skjern Å samt etableret flere faunapassager i Gudenåen /4/. Også via de amtslige naturforvalt-
ningsmidler er der gennemført genopretning og restaurering af ferskvandsområder.

I vandmiljøplan II fra 1998 indgår det yderligere som et af virkemidlerne, at der skal genskabes 16.000
ha vådområder, der skal bidrage med en kvælstoffjernelse på 5.600 tons/år som led i opfyldelsen af
EU's nitratdirektiv. I forbindelse med midtvejsevalueringen af planen i 2000/2001 er der foretaget en
revurdering af de enkelte virkemidler, og det skønnes nu, at der med en række justeringer af ordningen
vil kunne genoprettes vådområder, som kan fjerne ca. 3.600 tons N/år svarende til 8.000-12.500 ha.

Foruden af fjerne kvælstof vil genopretningen af vådområder medvirke til, at der bliver skabt større
sammenhængende naturområder eller skabt forbindelser mellem mindre naturområder, hvor vilkårene
for plante- og dyrelivet forbedres. Der vil blive genskabt vådområder, der varierer fra fugtige enge til
egentlige søer. Ordningen må således forventes at bidrage til en ekstensivering af de vandløbsnære
arealer.

I forbindelse med fremtidige restaureringer af søer og vandløb bør det som udgangspunkt prioriteres at
gennemføre teknisk set simple projekter, hvor man i stor udstrækning kan lade naturen gå sin gang,
fremfor store omkostningstunge ”ingeniørprojekter”. Det er i vidt omfang muligt at lade naturen selv
forestå en del af restaureringen ved f.eks. at afskære tilledning af næringsstoffer mv. og lade vandløb
og omgivende arealer udvikle sig mere frit over en længere årrække. Derudover kan vandløbene gen-
nem skånsom eller ingen vedligeholdelse atter udvikle sig mere naturligt med forbedrede fysiske for-
hold til følge.
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Planlovens bestemmelser om fastsættelse af recipientkvalitetsmålsætninger for vandløb og søer (se ta-
bel 7) i regionplanerne har gennem årerne medført en positiv effekt på vandløb og søer.
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Amter og kommuner er således forpligtiget til at ”virke for” regionplanens målopfyldelse, og dermed
også for opfyldelsen af recipientkvalitetsmålsætningerne. Det indebære bl.a., at der ikke bør gives nye
kapitel 5 godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven til f.eks. dambrug samt spildevandstilladelser i
strid med målsætningerne. Uanset dette er status imidlertid, at målsætningen kun var opfyldt i 43% af
de danske vandløb og 30% af søerne i 1999 /3/, hvilket er et uændret niveau for de sidste år (se bilag
I).

Spildevandsudledning fra den spredte bebyggelse i det åbne land har specielt de minder vandløb væ-
sentlige negative effekter på biodiversiteten. Området skal jf. bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven
nu omfattes af amternes kommende regionplanlægning og herefter indarbejdes i kommunerens spilde-
vandsplaner. Men indtil problemerne løses vil forureningen herfra bidrage til den samlede forurening
af vandløb og søer. Andre hovedårsager til den manglende målopfyldelse er bl.a. intensiv landbrugs-
drift, vandløbenes fysiske forhold, vedligeholdelse, okkerbelastning (Jylland), giftudledninger og ud-
tørring /2/.
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Det forventes, at vandforsyningslovens bestemmelser i §22, stk. 4 om ferskvandsdambrugenes afgivel-
se af min. 50 % frivand til vandløbene vil have en positiv effekt, der hvor dambrugene påvirker vand-
føringen. Det sker når dambrugenes vandindvindingstilladelser skal fornyes i år 2005. Bestemmelsen
blev indført i 1995 for at forhindre døde-å strækninger mellem dambrugenes indløb og udløb, hvilket
ofte er en effektiv barriere for vandring og spredning af både flora og fauna tilknyttet vandløbene.
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For at eftervise effekten af Vandmiljøplan I og II har det nationale overvågningsprogram for vand,
NOVA, været i drift siden 1989. Gennem en systematisk indsamling af data opgøres næringsstofbe-
lastningerne fra forskellige kilder til grundvand, vandløb, søer og havområderne, og der foretages vur-
dering af vandkvaliteten og udviklingen heraf i de forskellige dele af vandets kredsløb. Programmet
revideres med mellemrum indenfor de fastsatte økonomiske rammer. Ved seneste revision i 1997 var
det således de miljøfremmede stoffer der blev opprioriteret i forhold til anden vandmiljøovervågning.
Programmet forventes i løbet af en kortere årrække at blive tilpasset de krav der stilles til overvågning i
bl.a. vandrammedirektivet og i den forbindelse vil bl.a. de biologiske parametre fremover komme til at
indgå med større vægt. Som et led i at skabe et sammenhængende naturovervågningsprogram er det
således væsentligt at de biodiversitetsrelaterede parametre opprioriteres i det fremtidige overvågnings-
program, hvilket bl.a. sker ved implementering af vandrammedirektivet, ligesom der i øvrigt forventes
etableret et samlet natur- og miljøovervågningsprogram.

Overvågningen af overfladevand omfatter ca. 1200 vandløbsstationer og ca. 30 søer. Overvågnings-
programmet er et supplement til amternes øvrige tilsyn, og data fra dette tilsyn bliver inddraget og an-
vendt i forbindelse med de årlige rapporteringer. Ansvaret for driften af overvågningsprogrammet på-
hviler et såkaldt aftaleudvalg (en slags bestyrelse) og herunder en styregruppe for hvert medie (grund-
vand, ferskvand, punktkilder…osv.). Der har hidtil været en stor forskel på niveauet i vandmiljøover-
vågningen og overvågningen af det terrestriske miljø. Ved næste revision af NOVA i 2003 forventes
derfor at der sker en omprioritering af overvågningsmidlerne, således at programmet kommer til at in-
deholde både vandmiljøet og i det mindste dele af det terrestriske miljø.
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EF-direktivets overordnede mål er at opnå en høj grad af beskyttelse af vandmiljøet. Direktivet vil så-
ledes også bidrage til at beskytte den biologiske mangfoldighed ni vandmiljøet. Formålet er at undgå
yderligere forringelse i vandmiljøet og indenfor de næste 15 år opnå en god økologisk status i alle
overfladevandsområder og et godt økologisk potentiale for kunstige eller stærkt modificerede vandom-
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råder. Således vil vandrammedirektivet på flere områder bidrage til forbedringer til gavn for biodiver-
siteten i ferskvand.

Gennemførslen af direktivet vil især bidrage til at øge biodiversiteten gennem indførsel af følgende
virkemidler:
- indirekte brug af økologiske parametre som f.eks. akvatisk flora, bentisk invertebratfauna og fiske-

fauna til at vurdere den økologiske status i ferskvand,
- oprettelse af standardiserede moniteringsprogrammer,
- krav om planer for udnyttelse og beskyttelse af overfladevand og grundvand indenfor afstrøm-

ningsoplande og vandområdedistrikter, samt
- krav om gennemførsel af obligatoriske foranstaltninger for at nå de fastsatte miljømål, til forskel

fra regionplanernes nuværende recipientmålsætninger.
- Indsats rettet mod udfasning af prioriterede farlige stoffer.

I følge direktivet er Danmark forpligtet til senest november 2006, at have etableret et overvågnings-
program for hvert vandområdedistrikt. Der er krav om tre typer af overvågning:

1. kontrolovervågning (f.eks. NOVA)
2. operational overvågning (f.eks. amternes løbende tilsyn)
3. undersøgelsesovervågning (typisk FoU-projekter)

Overvågning er ikke kun monitering, men kan også omfatte modellering, estimater, opgørelser etc.

Det kan forudses, at de krævede overvågningsaktiviteter ikke alene vil kunne opfyldes med en juste-
ring af NOVA. Det vil yderligere være nødvendigt at inddrage amternes regionale tilsyn efter miljøbe-
skyttelsesloven, som i realiteten har karakter af overvågning, for at opfylde kravet.

De nye kriterier for fastsættelse af målsætninger for vandområderne vil også forudsætte, at der sker en
revurdering af de gældende målsætninger. I denne vurdering vil bl.a. indgå de fysiske i vandområderne
og potentialet for forbedringer.
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Flere vandløb, søer og kystvande er udpeget som eller indgår i EF-fuglebeskyttelsesområder eller EF-
habitatområder. Udpegningen er sket på baggrund af EF’s direktiver om naturbeskyttelse.26 Formålet
med udpegningerne er at beskytte en række dyre- og plantearter og naturtyper, som er sjældne, truede
eller karakteristiske i EU, og som ønskes bevaret som en del af den biologiske mangfoldighed.

Naturtyperne omfatter 5 næringsfattige eller naturligt næringsrige søtyper og 3 vandløbsnaturtyper.
Dyrearterne tilknyttet ferskvand omfatter odder, damflagermus, klokkefrø, stor vandsalamander, flod-,
bæk- og havlampret, laks, snæbel, pig- og dyndsmerling, 2 vandkalvearter, 2 guldsmede og flodperle-
musling, der alle lever i eller i tilknytning til vandløb eller søer. Plantearter omfatter liden najade og
vandranke. Dertil kommer en række arter og naturtyper, som er knyttet til fugtige lokaliteter (eksem-
pelvis mygblomst og forskellige mose- og kærtyper). Fuglene omfatter ynglefugle som rørdrum, plet-
tet rørvagtel og sortterne og rastefugle som gæs og ænder. Dertil kommer en række områder ligeledes
udpeget for arter, der er knyttet til fugtige lokaliteter (vadefugle m.fl.).

Efter habitatdirektivet må der ikke i hverken fuglebeskyttelses- eller habitatområder vedtages planer
eller projekter, der kan forringe naturtyperne eller levestederne for arterne eller medføre betydelige
forstyrrelser for arterne i EF-habitatområderne. Danmark har fastsat retningslinjer for amters og kom-

                                                     
26 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af vilde dyr og planter og deres levesteder (Habitatdi-
rektivet) og Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (Fuglebeskyttelsesdirekti-
vet)
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muners administration af forskellige natur- og miljøbeskyttelseslove, hvorefter der specifikt skal tages
stilling til de enkelte arter og naturtyper i lyset af bevaringsmålsætningen for området.

Der gælder endvidere i habitatområder en forpligtelse til om nødvendigt aktivt at sikre eller genoprette
en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, de enkelte habitatområder er udpeget for at be-
skytte. En tilsvarende forpligtelse gælder i fuglebeskyttelsesområderne. Der forestår et arbejde med i
de kommende år at opstille konkrete bevaringsmålsætninger for de enkelte områder, hvor der skal ta-
ges stilling til, hvilke eventuelle behov for ændring i forvaltningen af området, der er nødvendig for at
sikre en gunstig bevaringsstatus for arterne eller naturtyperne. Arbejdet forudsætter, at der efterfølgen-
de i det omfang det er nødvendigt igangsættes en systematisk forvaltning og overvågning af områder-
ne. Dette arbejde skal koordineres med implementeringen af vandrammedirektivet, så de specifikke
hensyn til arter og naturtyper indgår som en forudsætning i indsatsplaner for vandområderne.
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Habitatdirektivet indeholder krav om, at yngle- og rasteområder for en række strengt beskyttede arter
ikke må beskadiges eller ødelægges. Det gælder bl.a. for en række paddearter, som i en del af deres
livscyklus er knyttet til ferskvand. Disse områder er som udgangspunkt omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3, men er i vid udstrækning typisk negativt påvirket af arealanvendelsen af de omkringliggen-
de arealer. Der bør arbejdes for, at der i indsatsplanerne for vandområdedistrikterne tages stilling til,
hvordan god økologisk status tilvejebringes for småbiotoper, der samlet rummer biologisk mangfol-
dighed af såvel international som national betydning.
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Forvaltningen af de ferske vande kan styrkes ved at se indsatsen i sammenhæng med vandløb og søers
omgivelser og betragte de ferske vande med deres omgivelser, som en funktionel helhed.

Indenfor amternes regionplanlægning vil der være fordele ved at tænke i funktionelle helheder. Ved
integration af natur- og miljøprojekter i større sammenhængende områder kan der arbejdes for en for-
bedring af vandmiljøet med samtidig varetagelse af øvrige (naturmæssige, rekreative og kulturhistori-
ske) interesser. Helhedsplaner kan desuden danne grundlag for amternes/myndighedernes prioritering
af naturpleje og naturgenopretningsindsatsen.

Udarbejdelse af helhedsplaner for og samlet forvaltning af et større område betyder, at det enkelte om-
råde bliver værdi- og målsat udfra bl.a. biologiske interesser, men også hensyn til miljøforbedringer og
rekreative, kulturhistoriske og landskabelige interesser indgår. Forbedring af levevilkårene og spred-
ningsmulighederne for dyr og planter i og langs med vandløbene, i vådområderne og på de mere tørre
arealer, vil styrke sammenhængen mellem naturarealerne. Som eksempel på mulige tiltag kan nævnes
forbedring af de fysiske forhold i vandløbene (ændret vedligeholdelse, fjernelse af spærringer, frilæg-
ning af rørlagte strækninger, udlægning af gydegrus m.m.), ekstensivering af den vandløbsnære area-
lanvendelse, udvide bræmmerne langs visse vandløb og søer, samt naturgenopretning og pleje.

Helhedsorientering i planlægningen og udarbejdelse af naturkvalitetsplaner gør en koordinering mel-
lem forskellige myndigheds- og forvaltningsniveauer nødvendig, eksempelvis mellem region-, kom-
mune- og lokalplanlægning, og sikrer integration af sektorinteresser indenfor naturforvaltningsområ-
det. Helhedsorienteret forvaltning vil ligeledes være et væsentligt led i implementeringen af vandram-
medirektivet.

I uregulerede vandløbssystemer vil vandløbet naturligt slynge sig gennem ådalen – vandløbet mæan-
drerer. Vandløbets konstante flytning betyder, at der ved afsnøring opstår våde lavninger eller småsøer,
som er vigtige nicher for ådalens dyre- og planteliv.
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Ved store afstrømninger går naturlige vandløb over sine bredder og oversvømmer ådalen. Herved af-
lejres store dele af jord og næringsstoffer som transporteres med vandløbet, på engen. Engen fungerer
herved også som en naturlig stødpudemekanisme idet den forsinker ”for meget” vand i vandløbet.

Det slyngede vandløb og den oversvømmede eng medfører en væsentlig fjernelse af næringsstoffer fra
vandet. Vandløbet og engen fungerer så at sige som naturens eget rensningsanlæg. Forsøg har vist, at
fosfortilbageholdelsen pr. hektar eng svarer til, hvad der tabes af fosfor fra ca. 200 hektar landbrugs-
jord. Således blev der på en vinteroversvømmet eng ved Gjern Å målt en fosfortilbageholdelse på op
mod 100 kg fosfor pr. hektar. Ligeledes er de oversvømmede enge vigtige i omsætning af nitrat-
kvælstof til frit kvælstof (12).

Omvendt har de vandløbsnære arealer og oplande, der afvander til vandområderne stor betydning for
mængden af næringsstoffer der tilføres vandmiljøet. Den oversvømmede eng kan derfor også virke
som barriere mod afstrømning af næringsstoffer til vandmiljøet. Figur 6 viser forskellen i afstrømnin-
gen af kvælstof og fosfor til vandløb fra henholdsvis drænede oplande med landbrugsproduktion sam-
menlignet med afstrømning med oplande uden dyrkning. Genetablering af tidligere tiders våde enge
kan derfor medvirket til mere natur og mindske næringsstof tabet til vandmiljøet. For at opnå en for-
bedret natur- og miljøtilstand i vandområderene er det derfor nødvendigt at tænke driften af de vand-
løbsnærearealer ind i forvaltningen af vandområderne.
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Som eksempel på helhedsorienteret forvaltning skal nævnes Frederiksborg Amts naturstrategi, hvor
målet er, at sikre og forbedre amtets bestand af vilde dyr og planter i det åbne land, deres levesteder og
befolkningens mulighed for at opleve disse. Amtet opdeles i delområder, for hvilke der udarbejdes en
helhedsplan for en 10-årig periode. De enkelte delområder er primært afgrænset på baggrund af vand-
løbsoplande og vandskel. Målet er at koordinere anvendelsen af de forvaltningsmæssige midler og
dermed opnå en miljøgevinst samtidigt med, at de naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og re-
kreative værdier øges. For hvert indsatsområde kan opstilles specifikke delmål.

Uddrag af Nivå delområdeplan blev fremlagt på Naturgruppens 6. møde. Delområdeplanen er en hel-
hedsplan der tilgodeser de rekreative, landskabelige, biologiske og kulturhistoriske interesser, samt
vandmiljøet i et område omkring Usserød Å og Nivå-systemets opland.
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I Danmark foreligger der kun begrænset information om tungmetaller, pesticider og miljøfremmede
stoffers forekomst og deres eventuelle skadelige effekter i søer og vandløb. Enkelte amter har dog i
forbindelse med det regionale tilsyn fundet en række miljøfremmede stoffer og der er formodninger
om, at manglende målsætningsopfyldelse i nogle tilfælde skyldes miljøfremmede stoffer. Også sven-
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ske undersøgelser påviser en sammenhæng mellem indholdet af pesticider og miljøtilstanden i søer.
Effekten af de enkelte stoffer afhænger af både stofkoncentration, eksponeringstid og giftighed af det
pågældende stof overfor de forskellige akvatiske organismegrupper som alger, dyreplankton, bunddyr
og fisk.

I forbindelse med revision af vandmiljøplanens overvågningsprogram i 1997 blev der i det nye over-
vågningsprogram NOVA-2003 indarbejdet et program til overvågning af tungmetaller og miljøfrem-
mede stoffer. På grund af bl.a. måletekniske vanskeligheder har programmet dog haft visse startvan-
skeligheder så vurderingsgrundlaget er derfor for de fleste stoffers vedkommende stadigt meget spin-
kelt. Der forestår derfor stadigt et stort arbejde i at få kortlagt effekten og omfanget af tungmetaller,
pesticider og øvrige miljøfremmede stoffers indvirkning på økologi og den biologiske mangfoldighed i
ferskvand.

Som nævnt tidligere ligger der endvidere konkrete initiativer i vandrammedirektivet rettet mod emissi-
on og udledning af henholdsvis prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer, hvoraf sidstnævnte
skal reduceres og udfases.
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Den hidtidige og nuværende miljølovgivning på landbrugsområdet har primært fokuseret på at be-
grænse tabet af kvælstof til vandmiljøet. De tiltag, der er gjort med henblik på at reducere belastningen
af vandmiljøet med fosfor, er primært foregået i forbindelse med rensning af spildevand fra byer og in-
dustri. Men den diffuse fosforbelastning fra agerlandet er i takt med reduktionen af udledningen fra
punktkilder i dag den største enkelte kilde til eutrofiering af kystnære områder og søer.

Tildelingen af fosfor til landbrugsarealer er i dag delvist reguleret af blandt andet reglerne om jordbru-
gets anvendelse af gødning. De fastsatte normer for tildelingen af fosfor til landbrugsafgrøder er dog
alene opgjort som retningsgivende normer. Ligeledes kan kravene til udnyttelsesprocenter af husdyr-
gødningen bidrage til at husdyrgødningen spredes på flere arealer, hvorved den lokale belastning ned-
sættes.

Ved definitionen af dyreenheder, der benyttes i forbindelse med fastsættelse af harmonikravene i hus-
dyrgødningsbekendtgørelsen, er det primært indholdet af kvælstof i husdyrgødningen, der er den afgø-
rende parameter. Der er dog også indirekte foretaget en regulering af tilførslen af fosfor, idet der er en
øvre grænse for tildelingen af husdyrgødning. I den forbindelse kan det bemærkes, at harmonikravene
for svin og blandede brug pr 1. august 2002 skærpes fra 1,7 de/ha/år til 1,4 de/ha/år. For kvægbrug
strammes harmonikravet pr. 1. august 2002 fra 2,1 de/ha/år til 1,7 de/ha/år. På kvægbrug er der dog
mulighed for at have op til 2,3 de/ha/år hvis over 70 % af arealet, som er til rådighed for udbringning
udgøres af roer, græs og græsefterafgrøder. Omregningsfaktoren (antal dyr pr. DE) ændres samtidig,
hvilket delvist kan opveje den besluttede stramning af harmonikravet. Desuden er der ved fastsættelsen
af omregningsfaktoren for dyreenheder for svin, fjerkræ og mink også taget hensyn til fosfor. I slam-
bekendtgørelsen er der både en maksimumsgrænse for tilførslen af kvælstof og fosfor. Tilførslen af
fosfor må således ikke overstige 30 kg fosfor pr. ha beregnet som et gennemsnit over 3 år.

Disse reguleringer, som ikke er direkte rettet mod landbrugets anvendelse af fosfor, er dog ikke til-
strækkelige til at forhindre, at der på arealer som kontinuerligt tilføres husdyrgødning forekomme en
betragtelig overgødskning med fosfor.

Tilførslen af fosfor med handelsgødning pr. arealenhed landbrugsjord i Danmark faldt fra 16,8 kg P/ha
i 1985 til 7,3 kg P/ha i 1999, mens tilførsel med husdyrgødningen steg fra 17,0 kg P/ha til 20,7 kg P/ha
i samme periode. Stigningen i fosfortilførsel med husdyrgødningen kan delvis tilskrives en opjustering
af husdyrgødningsnormerne i 1997. Fosfor fjernet med afgrøderne har varieret mellem 17 og 22 kg
P/ha. Nettotilførslen af fosfor til landbrugsjord er således faldet fra cirka 15 til knap 11 kg P/ha i perio-
den fra 1985 til 1999 /7/.



- 223 -

Det er således specielt husdyrgødningen, der i nogle områder medvirker til en betydelig ophobning af
fosfor i jorden. I dag har over 50% af de danske jorde ikke behov for fosforgødning for at opnå optimal
planteproduktion. Det høje fosforindhold i jorden betinger, at erosionsmateriale, der føres til vandløb
samt partikulært stof nedvasket til dræn fra topjorden, har et højt fosforindhold. Udenlandske undersø-
gelser har endvidere vist, at udvaskning af opløst fosfor stiger kraftigt ved højt indhold af fosfor i jor-
den.

På denne baggrund bør en bæredygtig udvikling af landbruget indeholde en indsats overfor landbru-
gets fosforbelastning af hensyn til vandmiljøet. En indsats er også nødvendiggjort ud fra det forhold, at
fosfor er en begrænset ressource. Målsætningen er på kort sigt at stoppe ophobningen af fosfor i jorden
og på længere sigt at nedbringe fosforindholdet i jorden.

For langt de fleste søers vedkommende er det især indholdet af fosfor der har betydning for miljøtil-
standen. Når fosfor er så afgørende, hænger det sammen med, at fosfor ofte er det næringsstof der er
begrænsende for væksten af algerne i vandet. Et højt fosforindhold betyder derfor mange alger i van-
det. For mange alger betyder at lyset skygges væk fra vandplanterne. Mangel på vandplanter betyder,
at den biologiske struktur i søen bryder sammen, og søen mister meget af sin biologiske og æstetiske
værdi.

De væsentligste bidragydere til den eksterne belastning af søer vurderes at komme fra punktkilder samt
diffus tilførsel fra landbrug og spredt bebyggelse. En forudsætning for en forbedring af søernes mil-
jøtilstand kræver derfor en forsat indsats mod disse kilder, herunder anvendelsen af arealer omkring
søerne.

Selv i søer, hvor det er lykkedes at reducere den eksterne tilførsel af næringsstoffer til et økologisk ac-
ceptabelt niveau, ses der ofte ikke nogen umiddelbar effekt på vandkvaliteten. I mange tilfælde er det,
fordi der i søen er opbygget en kemisk eller biologisk træghed/ ubalance. Den kemiske træghed skyl-
des, at det overskud af fosfor, der er tilført over en lang årrække, er ophobet i søbunden, hvorfra det
kun langsomt frigives til søen. Søen belaster så at sige sig selv, og alt efter de fysiske og kemiske for-
hold i og omkring søen vil denne frigivelse kunne stå på i mange år.

Den biologiske træghed skyldes ofte en fiskebestand, der bliver domineret af få men talrigt forekom-
mende arter af ”fredfisk” såsom skalle og brasen. Hvis der er for mange fredfisk betyder det, at der bli-
ver spist mange af de smådyr, der lever af algerne i vandet. Det medfører, at der ikke er nogen biolo-
gisk regulering af algerne, som derfor vokser uhæmmet som følge af at der er rigelig med tilgængelige
næringsstoffer, hvilket medfører nedsat sigtbarhed i søen.

I Danmark har der indenfor de sidste 20 – 30 år været udviklet og eksperimenteret med flere forskelli-
ge metoder til restaurering af søer og i de fleste tilfælde har indgrebene været rettet mod at bryde den
kemiske og eller biologiske træghed. Langt de fleste restaureringer er dog gennemført indenfor de se-
neste år. En grundlæggende forudsætning for at gennemføre restaurering i søer er at den fremtidige li-
gevægtskoncentration af fosfor i lavvandede søer er lavere en 0,05-0,1 mg P/l vand og i dybe søer er
lavere end 0,02 – 0,05 mg P/l. Erfaringerne fra de første restaureringer tyder på at der kan gå en længe-
re årrække, før der ses en effekt, og de seneste vurderinger tyder på at mange af tiltagene kræver en
gentagelse af indgrebet inden for en kortere eller længere årrække, hvis der skal opnås en længereva-
rende effekt.

Der eksisterer ikke en egentlig opgørelse over hvor mange søer der har gennemgået restaurering men
Miljøstyrelsen udgav i 1998 en rapport /5/, der omhandler erfaringer fra restaureringer i 27 danske sø-
er. Rapporten viser at indgreb over for den kemiske træghed hovedsageligt har været rettet mod at
neutralisere fosfors skadelige effekt. Kemisk fældning af fosfor, iltning af bundvandet samt fjernelse af
sedimentet har været anvendt. Mens indgreb mod den biologiske træghed især har omfattet indgreb i
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fiskebestanden med opfiskning af fredfisk, men også udsætning af rovfisk samt udplantning af vand-
planter har været anvendt.
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Som beskrevet under okkerloven skyldes okkerforurening en sænkning af grundvandsstanden oftest
ved dræning, hvorved jernholdig jord iltes og der dannes okker, som ledes til vandløbene. Her har
vandets ugennemsigtighed og lave iltindhold en afgørende påvirkning på alt liv. Okkerforanstaltninger
er bl.a. opsætning af sandfang, hvor okkeren bundfældes således, at vandløbet nedstrøms får en redu-
ceret okkerbelastning.
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Luftbåren ammoniaktilførsel kaldet ammoniakdeposition udgør et væsentligt problem især for de me-
get næringsfattige vandløb og søer med ringe bufferkapacitet, der generelt er sjældne, højt prioriterede
og beskyttede. Ved deposition af ammoniak til søerne sker der en yderligere forsuring af vandområdet,
hvorved livsgrundlaget for det helt specielle plante- og dyreliv forringes eller trues. Samtidig kan am-
moniakdepositionen på de næringsfattige vandsystemer udgøre et ikke uvæsentligt kvælstofbidrag, og
således bidrage til en skadelig eutrofiering af vandsystemet. Problemet er størst på de magre jorder i
Midt- og Vestjylland.
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Mange danske vandløb er blevet reguleret med henblik på at forbedre afvandingen af de omkringlig-
gende arealer. Oprindelig havde afvandingerne primært til formål at skabe dyrkningssikkerhed for
sommerafgrøder. I dag forventes ofte at vandløbenes afvandingsevne kan sikre helårlig dyrkning i
ådalene. Denne forventning, sammenholdt med sætning af jorderne langs vandløbene medfører gene-
relt et øget pres på vandløbsmyndighedernes forpligtigelser til vedligeholdelse af vandløbene, dog så-
ledes at de regulativmæssige dimensioner overholdes. For vandløb, der gennemløber ekstensivt dyrke-
de arealer eller udyrkede arealer, hvor afvandingsinteresserne er mere beskedne, kan vedligeholdelsen
udføres langt mere skånsomt eller helt undlades. Dog er der i forbindelse med afløb fra dambrug m.v.
ofte et vedligeholdelsesbehov selv om vandløbene gennemløber et naturområde.

Forudsætningen for en mere skånsom vedligeholdelse eller helt at undlade vedligeholdelse vil ofte væ-
re ekstensivering af de vandløbsnære arealer, således at der åbnes mulighed for at vandløbene kan ud-
vikle sig naturligt med forbedrede fysiske forhold til følge. Forbedrede fysiske forhold vil danne
grundlag for tilstedeværelse af et mere alsidigt plante- og dyreliv. En integreret indsats i forhold til af
ådalenes naturkvalitet og vandløbskvaliteten er derfor afgørende for et tilfredsstillende vandløbsmiljø.

Blandt andre fysiske forhold, der har afgørende påvirkning på især de vandrende arter er vandløbenes
spærringer og opstemninger. I disse år registreres spærringerne og der gøres en aktiv indsats på at fjer-
ne dem eller etablere faunapassager, således som det er beskrevet under afsnittet om vandløbsrestaure-
ringer.

��������������������������
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Lobeliasøer er næringsfattige og sure søer. I Danmark er de typisk beliggende i Syd- og Vestestjylland
eller i områder med kalk- og næringsfattigt opland. Søerne er klarvandede med en unik fauna og flora
af grundskudsplanter, f.eks. strandbo, brasenføde, lobelia samt arter af kransnålalger. Søerne er også på
internationalt plan enestående. Lobeliasøerne er medtaget som naturtype under EF-habitatdirektivet.

De to overordnede trusler mod lobeliasøerne er forsuring og eutrofiering (næringsstofberigelse).
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Uanset søerne betegnes som sure (pH 5,0 – pH 6,5) betyder deres evne til at neutralisere syre p.gr.a.
den ringe mængde tilgængeligt kalk, at en ændring i pH-værdien har stor betydning for den biologiske
struktur i søerne. Forsuring har således i flere tilfælde medført en forarmning af lobeliasøernes dyre-
og planteliv. Forsuringsproblematikken er især aktuel for de søer, der ligger i mindre oplande uden
egentligt tilløb men som alene modtager vand og næringssalte fra nedbør og kilder. Få af disse søer er
på grund af deres isolerede beliggenhed stadig så enestående, at de kan betegnes som videnskabelige
referencesøer for denne naturtype.

Lobeliasøer, der ligger i landbrugsoplande, er typisk påvirket af eutrofiering. I skov er renafdrift af
større flader nær søen en trussel, da der frigives store mængder næring på en gang. I nogle tilfælde har
lokal forurening fra beboelse udgjort en trussel. Da søernes økosystemer er baseret på et næringsfattig
miljø, betyder en øget tilførsel af næringsstoffer derfor et sammenbrud i søernes biologi. Et øget ind-
hold af næringsstoffer i søen medfører øget algevækst. Dermed nedsættes gennemsigtigheden i vandet,
og grundskudsplanterne fortrænges.

Opretholdelsen af en gunstig bevaringstilstand i lobeliasøerne er derfor betinget af dels et ophør i til-
førslen af forsurende stoffer, dels afskæring af næringsstoffer. Det vurderes, at der skal gøres en særlig
indsats for at bevare de tilbageværende lobeliasøer i løbet af kort tid, hvis de ikke skal forsvinde som
naturtype i Danmark.

Det bør på den baggrund anbefales, at der udarbejdes en national handlingsplan til bevarelse af lobeli-
asøerne i Danmark. Handlingsplanen skal rettes mod dels udvaskningen og deposition af næringsstof-
fer samt af stoffer med forsurende effekt, og dels mod en hensigtsmæssig udnyttelse af søernes omgi-
vende arealer. En særlig opmærksomhed bør rettes mod de få isolerede næringsfattige lobeliasøer, der
kan fungere som referencesøer for denne naturtype.

Det bemærkes, at ud over lobeliasøerne eksisterer der i Danmark en række søtyper, for hvilke det li-
geledes er påkrævet, at der opstilles en handlingsplan. Her tænkes især på de kalkrige rene søer (f.eks.
Nors Sø i Thy eller Gentofte Sø på Sjælland) alle karakteriseret ved en høj diversitet af kransnålalge
samt de naturlige næringsrige søer med en rig vegetation af vandaks og flydebladsplanter (eks. Slåen
Sø i Midtjylland el. Furesø på Sjælland). Disse søer har dels en enestående biologi og biodiversitet,
dels fungerer de som referencesøer for søer af tilsvarende type, der er påvirket af især eutrofiering.
Desværre viser undersøgelser, at en lang række referencesøerne bl.a. på grund af eutrofiering har svært
ved at opretholde en høj økologisk status.
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Målsætning for kvaliteten af vandløb og søer har indgået i amternes regionplaner i de seneste ca. 20 år.
Derfor kan man sige, at ferskvandsområdet på det område er bedre stillet end f.eks. terrestriske habita-
ter. For at kunne vurdere om målsætningen er opfyldt, er der fastlagt en bestemt forureningsgrad til de
forskellige målsætninger. Forureningsgraden vurderes/måles bl.a. udfra antal individer og diversitet af
smådyr (invertebrater) i vandløbene. Invertebraterne anvendes som indikatorer for en række fysiske,
kemiske og biologiske forhold i vandløbene. Indtil for et par år siden anvendtes saprobiesystemet til
vurdering af invertebratfaunaen. Den metode er nu afløst af Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI), som
også tager hensyn til vandløbenes fysiske forhold /6/.

Målsætningen for søerne er oftest bundet op på forhold vedrørende fytoplanktonmængde og sammen-
sætning i den enkelte sø, som udtryk for den generelle tilstand i søen.

Som omtalt ovenfor vil målsætningerne fremover, i overensstemmelse med vandrammedirektivet, i
endnu højere grad blive beskrevet efter økologiske parametre. Opnåelse af kategorien ”god økologisk
status” skal ikke kun vurderes udfra biologiske/kemiske forhold, men som en kombination af alle de
parametre, der afgør vandkvaliteten.
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Vurdering af den økologiske status kræver, at der udvikles et nyt system svarende til DVFI, hvor de
nye parametre indarbejdes – se tabel 8. Samlet set går udviklingen i målsætning af vandområderne der-
for mod en mere omfattende og kompleks vurderingsmetode.
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Fytoplankton X X X X
Makrofytter og bundvegetation X X X X
Bentiske invertebrater X X X X
Fiskefauna X X X
Hydrologisk regime X X
Flodforløb X
Morfologiske forhold X X X X
Tidevandsforhold X X
Fysiokemiske variable X X X X
Syntetiske forureningselementer X X X X
Ikke-syntetiske forureningselementer X X X X
&
����,#� ��������������
�
�����+����������������
���
�������������
�������
���
������������I((I#

9(�. $������
����
��

Flere af de nævnte forvaltningskomplekser og trusler kræver yderligere analyser og undersøgelser som
grundlag for en tilfredsstillende indsats for at sikre biodiversiteten i de danske vandløb og søer. Kort
beskrevet er der behov for øget viden på følgende områder:
- Modeller m.v. til regulering af diffus fosfor udledning (bl.a. på baggrund af DMU’s kommende

temarapport om fosfor).
- Vandløbsmyndighedernes administration af vandløbsvedligeholdelsen.
- Analyse af effekten af vedligeholdelse i store vandløb på vandføring og biodiversitet set i forhold

til anden anvendelse af vedligeholdelsemidlerne til f.eks. ekstensivering eller opkøb af arealer.
- Analyse af grundvandsindvindingens påvirkning på ferskvandsbiodiversiteten.
- Kortlægning af omfanget af miljøfremmede stoffers effekter på biodiversiteten i vandløb og søer.
- Forbedrede data om kriterier for gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er omfattet

af fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne – hvad er gunstig bevaringsstatus for ferskvandsrelate-
rede arter og naturtyper.

- Analyse af sammenhængen mellem god økologisk status efter vandrammedirektivet og gunstig
bevaringsstatus efter habitatdirektivet.

9(�C ?�������	������������������������

Det overordnede mål for de danske vandløb og søer er, at øge biodiversiteten ved at bringe vandet til-
bage i landskabet. Vandløbenes frie dynamik skal genskabes ved at ekstensivere driften af de vand-
løbsnære arealer og ekstensivere eller undlade vandløbsvedligeholdelse og åbne rørlagte vandløb. Sø-
erne skal være klare og diversiteten i søtyper skal bevares – lige fra store dybe til små eller næringsfat-
tige søer. Dette skal virkeliggøres på grundlag af en helhedsplanlægning, hvor vandet binder naturom-
råderne sammen og natur- og miljøprojekter integreres.
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Til realisering af visionen anbefales følgende initiativer:

•  Der skal som led i udvalgets samlede drøftelse fastsættes en ����������	
��������������������

��������������������������������������������� med henblik på at øge og genskabe samspillet
med de vandløbsnære arealer og vandløbenes selvrensende effekt, samtidig med at ådalenes sam-
lede naturkvalitet øges. Helhedsplanlægning og –forvaltning af ådalene vil være et væsentligt led i
implementeringen af vandrammedirektivet. Der skal igangsættes initiativer til udvikling heraf in-
den 2004.

•  Der skal i 2002 udarbejdes en ��������������������� til sikring af kvaliteten i de rene søer, her-
under de internationalt værdifulde ����������� , samt de uforurenede, uregulerede vandløb og
bække, kilder og væld. Handlingsplanen skal tage udgangspunkt i en helhedsorienetret forvaltning
af disse vandløb og søer, de vandløbssystemer de er en del af, alle væsentlige belastningskilder og
anvendelsen af de omgivende bredzoner.

•  Når Vandmiljøplan II er afsluttet, skal der i forbindelse med en kommende Vandmiljøplan III
iværksættes en målrettet indsats mod den ��������������������������������������������������
fra landbruget. Frem til aftalen om Vandmiljøplan II udløber, skal det nødvendige vidensgrundlag
herfor tilvejebringes.

•  ��������������������������������skal forbedres. Herunder skal ������������������������������
�������������������������������������������������������� Indsatsen skal ske på baggrund af
en kortlægning og prioritering af en øget aktiv indsats. Samtidig skal der afsættes flere offentlige
midler til vandløbsrestaurering og fjernelse af spærringer, og der skal – allerede før 2005 – sættes
mere fokus på sikring af vandføring i ”døde å”-strækninger.

•   ������������������������������������������������������������������������������������, hvil-
ket bl.a. vil ske  som følge af vandrammedirektivets implementering inden år 2004. Lovens formål
og forvaltningsstruktur skal gøres mere natur- og helhedsorienteret, således at den afspejler vand-
løbenes flersidige formål i det danske samfund: Vandafledning, økologiske korridorer og økologi-
ske sammenhænge, sikring af biologisk mangfoldighed, rekreative formål, undervisningsformål,
m.v.

•  I den ���������������������������������������������������������� bør følgende forhold tillige
inddrages;
•  Fastlægge principper for vandløbsvedligeholdelse, som giver øgede muligheder for at undlade

oprensning og vedligeholdelse og som fremmer skånsom vandløbsvedligeholdelse.
•  At der etableres mulighed for fleksible beskyttelsesbræmmer omkring vandløb og søer til sik-

ring af biodiversiteten.
•  At indsatsen for at reducere påvirkning fra vandindvinding fastholdes og intensiveres.
•  At tilvejebringe et system til opstilling af bevaringsmålsætninger og opfyldelse af disse, her-

under opstilling af et overvågningssystem til løbende at vurdere bevaringsstatus og økologisk
tilstand, jf. habitatdirektivet og vandrammedirektivet.
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I de amtslige regionplaner er der fastsat målsætninger for ca. 24.000 km vandløb. Ved vandløbstil-
synet i 1999 blev der ud af ca. 12.000 målsatte stationer ført tilsyn med ca. 4.800. Resultaterne far
1999 viser, at den fastsatte målsætning er opfyldt på ca. 43 % af vandløbene.
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I naturbeskyttelsesloven er en sø beskyttet hvis den er over 100 m2. I Danmark findes ca.120.000 søer
over 100 m2. Langt de fleste af disse er damme og småsøer, og kun godt 2 % (2.762) er større en 1
hektar (10.000 m2). I Danmark er der ca. 700 målsatte søer, hvoraf der i 1999 blev ført tilsyn med ca.
230 søer. Tilsynet viste, at ca. 30 % af de undersøgte søer opfyldte den fastsatte målsætning, hvilket er
uforandret i forhold til tidligere år (figur 1.2).
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Kilde: DMU, 2001.
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•  For arter og artsgrupper udvalgt efter en række nærmere fastsatte kriterier baseret på internationale
forpligtelser, sjældenhed, økologisk nøglerolle eller væsentlige samfundsmæssige og/eller natur-
forvaltningsmæssige problemer udarbejdes forvaltningsplaner. For truede arter bør Skov- og Na-
turstyrelsens  Handlingsplan for bevaring af truede plante- og dyrearterarter, september 2000 gæl-
de som retningslinie. Ved udsætning og reintroduktion af arter bør der ligeledes udarbejdes for-
valtningsplaner for disse. Opstillingen af de nævnte kriterier foretages af nedennævnte arbejds-
gruppe.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør inden år 2003 forestå udarbejdelsen af en udredning om de gældende
regler og forvaltningspraksis for udsætning af dyre- og plantearter i Danmark i samarbejde med de
relevante myndigheder og parter. Som en del af udredningsarbejdet bør det analyseres om der er
behov for at supplere de eksisterende regler.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør nedsætte en arbejdsgruppe med de relevante myndigheder og organi-
sationer, herunder repræsentanter for de relevante erhverv, der inden år 2005 på baggrund af oven-
stående udredningsarbejde skal udarbejde detaljerede retningslinier og evt. forslag til nye regler
om:
•  udsætning og utilsigtet introduktion af ikke-hjemmehørende arter
•  udsætning af hjemmehørende arter
•  bevaringsudsætninger
•  reintroduktion
•  indvandring af nye arter
•  genindvandring af arter
•  bevaring af genetiske ressourcer

Indenfor hver af de ovenstående grupper skal der som led i arbejdsgruppens arbejde opstilles krite-
rier til prioritering af hvilke arter eller artsgrupper, det er særligt væsentligt at udarbejde forvalt-
nings- og handlingsplaner for. Invasive arter og de dertil knyttede problemer har højeste prioritet.
Som en del af arbejdet skal arbejdsgruppen identificere de tilknyttede forskningsbehov.

Et hovedprincip for retningslinierne bør være, at ingen art må udsættes i den danske natur uden at
der forinden er gennemført en økologisk effektvurdering og er udarbejdet en forvaltningsplan.
Dog kan arter, der allerede anvendes i jordbruget og i haver fortsat anvendes som idag.

Indtil videre er de retningslinier for forvaltningsplaner og udsætning af planter og dyr som Skov-
og  Naturstyrelsen har udarbejdet gældende.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør fortsat oplyse og vejlede offentligheden og andre myndigheder og er-
hverv om de problemer introduktioner af ikke-hjemmehørende arter kan medføre og styrelsen bør
generelt prioritere information om disse emner højt.

•  Status for udsætning og indvandring af arter i Danmark bør belyses af naturovervågningen. Her-
under også gennem internationalt samarbejde følge hvilke arter der er på vej til at indvandre til
Danmark, som følge af at bestande i nabolande breder sig, klimaændringer mv.
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•  Der bør udarbejdes en oversigt over ikke-hjemmehørende arter, der kan udgøre en potentiel trussel
i danske økosystemer. Denne oversigt bør opdateres løbende. Der bør redegøres for de økonomi-
ske konsekvenser af udvalgte invasive arter i Danmark.

•  Skov- og Naturstyrelsen bør arbejde for at der i samarbejde mellem landene etableres et såkaldt
"early warning" system for invasive arter i den Nordeuropæiske region.

•  Danmark bør i internationale sammenhænge fortsat arbejde for at problemerne med introducerede
og invasive arter får opmærksomhed herunder arbejde for en fælles EU-politik og støtte de igang-
værende initiativer i Biodiversitetskonventionen, CITES, Bern-konventionen, IMO, OSPAR og
HELCOM.
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- Ingen udsætning af fremmede arter eller genetisk modificerede organismer i danske farvande.
- Ingen dyrkning af nyintroducerede fremmede arter eller GMO’er i områder, hvor der er en risiko

for spredning af genmateriale til vilde arter.
- Udsætning af hjemmehørende arter skal ske på en genetisk og økologisk forsvarlig måde og udfa-

ses i takt med genopretningen af vandløbene og af vandkvaliteten.
- Et højt beskyttelsesniveau mod indslæbning af fremmede arter.
Og der anbefales gennemført følgende indsats:
•  De genetiske og økologiske anbefalinger for udsætning af fisk føres á jour for at sikre bevarelsen

af de naturlige fiskebestande og den genetiske diversitet.
•  Genopretning af vandløb opprioriteres væsentligt bl.a. med henblik på at reducere udsætningerne.

Det kan bl.a. ske ved at anvende en forholdsvis større del af fisketegnsmidlerne til vandløbsrestau-
rering, og ved ændrede prioriteringer i den offentlige naturgenopretning og naturpleje.

•  Udsætning af fisk af dambrugsoprindelse ophører inden for en 5-års overgangsperiode, og røm-
ninger af fisk fra dambrug og havbrug forhindres effektivt.

•  Indførelse af regler til forebyggelse af indslæbning og udbredelse af fremmede arter.
•  Oplysning til offentligheden og til virksomhederne om farerne ved indslæbning og udsætning af

fremmede arter skal forstærkes.
•  Udarbejdelse af beredskabsplan for og øget oplysning om indslæbning og udsætning af arter, her-

under GMO’er.
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Nedenstående er baseret på notaterne ”Udsætning af plante- og dyrearter”, ”Udsætning af arter i
ferske vande”, ”Udsætning af fisk i Danmark og deres påvirkning af vilde bestande samt det gene-
relle akvatiske miljø”, ”Forvaltningsplaner for plante- og dyrearter” alle udarbejdet til Wilhjelmud-
valget. Disse notater indeholder en række specifikke anbefalinger som  nedenstående generelle an-
befalinger ikke erstatter.  Hensigten med dette notat er at opsummere de overordnede anbefalinger.
Baggrunden for anbefalingerne i nærværende notat kan således findes i ovenstående notater.

Foruden ovennævnte notater er der et overlap til notaterne ”Introducerede arter i Danmark, status
og anbefalinger” og ”Bevaring af genetisk diversitet hos vilde danske planter og dyr”.

Dette notat beskriver kort hensigten med udsætning og reintroduktion af plante- og dyrearter i
Danmark og giver på den baggrund nogle anbefalinger til det videre arbejde.

Udsætning af en given art er en forøgelse af antal individer i et område og sker enten med individer
fra den samme lokalitet / egn eller med individer fra andre lokaliteter / egne af landet. I Danmark er
gråand, agerhøns, laks og ørred typiske eksempler på arter der udsættes. Reintroduktion af arter er
udsætning af arter der ikke længere er tilstede i  landet / landsdelen / egnen. Et eksempel på dette er
udsætning af europæisk bæver.
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Baggrunden for udsætning er ofte begrundet i jagt- og fiskeinteresse hvor man ønsker at øge
mængden af dyr at jage og fiske. Udsætning kan også være begrundet i ønsket om at ophjælpe tru-
ede arter på deres levesteder, også kaldet bevaringsudsætninger.

Udsætning af arter kan ske med hjemmehørende arter eller med ikke-hjemmehørende arter. Vedrø-
rende ikke-hjemmehørende arter henvises til notat om introducerede arter (se foroven).

Der er i dag regler for udsætning af bestemte vildt- og fiskearter, mens der for øvrige arter savnes
retningslinier for udsætning. Med henblik på at imødegå dette, bør der udarbejdes generelle ret-
ningslinier forudsætninger, dækkende alle organismegrupper

Reintroduktion af arter er, for så vidt angår dyrearter, der hentes ind i landet, generelt reguleret af
naturbeskyttelseslovens § 31, mens reintroduktion af planter kræver udarbejdelse af en særlig be-
kendtgørelse efter samme paragraf.

Reintroduktion af arter indenfor landets grænser, f.eks. til øer kan komme på tale efter særlig tilla-
delse fra Skov- og Naturstyrelsen såfremt hensigten er at forhindre en ellers forudsigelig lokal ud-
døen af en hjemmehørende art.

Det formodes, at udsætning og reintroduktion af arter også sker eller kan foretages af privatpersoner,
som ikke tænker på hvilke konsekvenser dette kan have for naturen. For at begrænse dette er informa-
tion og dialog  med borgerne meget vigtig.

Forvaltningsplaner for arter eller artsgrupper beskriver status, økologiske faktorer og påvirknin-
ger/trusler for arten eller artsgruppen. Formålet med forvaltningsplaner er at forbedre overlevelsesmu-
ligheden for arten eller artsgruppen. Forvaltningsplaner kan i princippet udarbejdes for alle arter, uan-
set hvilken lovgivning de er reguleret af, når der er et naturforvaltningsmæssigt behov herfor. Dette
gælder f.eks. arter omfattet af internationale konventioner og EF- direktiver, udvalgte sjældne og true-
de arter, arter der volder særlige problemer f.eks. fordi de forekommer i meget stort tal, arter der viser
pludselige store udsving i bestandsstørrelse og/eller udbredelse, arter hvis udbredelse ønskes fremmet
f.eks. fordi de har en nøglerolle i bestemte naturtypers dynamik mv.
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•  Skov- og Naturstyrelsen skal, som led i Wilhjelmudvalgets arbejde udarbejde retningslinier for ud-

sætninger til dansk natur af plante- og dyrearter.
•  Skov- og Naturstyrelsen skal, som led i Wilhjelmudvalgets arbejde udarbejde retningslinier for

reintroduktioner til dansk natur af plante- og dyrearter.
•  Skov- og Naturstyrelsen skal udarbejde retningslinier for bevaringsudsætninger.
•  Skov- og Naturstyrelsen skal udarbejdes en liste over planter og dyr som kan udsættes uden tilla-

delse, en såkaldt positivliste.
•  Information til borgere om konsekvenser af udsætning af arter skal ske på kommunalt, amtsligt og

statsligt niveau.
•  For  arter og artsgrupper udvalgt efter en række nærmere fastsatte kriterier (se ovenfor) udarbejdes

forvaltningsplaner. Ved udsætning og reintroduktion af arter bør der udarbejdes forvaltningsplaner
for disse.
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Variationen af gener indenfor de enkelte arter udgør primært den ressource, der både sikrer artens
overlevelse i konkurrence med andre arter, og artens mulighed for at tilpasse sig ændringer i natur og
miljø, artens ”robusthed”.

Genetiske ressourcer defineres i Biodiversitetskonventionen som ”organismer eller dele deraf, popula-
tioner eller en hvilken som helst anden biologisk bestanddel af økosystemerne, som kan udnyttes af
eller have værdi for menneskeheden nu eller i fremtiden.”  På baggrund af denne brede definition fin-
der Skov- og Naturstyrelsen, at der kan sættes lighedstegn mellem en arts genressourcer og dens gene-
tiske variation. Ved beskyttelse af arter bør det derfor sikres, at størst mulig genetisk variation hos ar-
terne bevares.

Bevaring af genetiske ressourcer hos vilde arter vil generelt sikres bedst ved ������� bevaring af arterne.
Her foregår de dynamiske processer, som indgår i udvælgelse af arter og gener og derved sikrer at de
bedst egnede overlever.

En lang række arter forekommer almindeligt, og det vurderes derfor, at bevarelse af  den genetiske res-
source, arten rummer, sker gennem naturlig reproduktion. Andre arter forekommer ikke almindeligt,
enten fordi deres levested er truet, eller fordi de af andre grunde er truet. For de to sidstnævnte grupper
af arter bør det gennem beskyttelsesforanstaltninger sikres, at den størst mulige genetiske variation hos
arten bevares.

Bevaring af genetiske ressourcer hos vilde arter, der ikke forekommer almindeligt, sker dels i form af
beskyttelse af arterne (f.eks. Rødlister, artsfredninger, internationale beskyttelsestiltag), dels i form af
beskyttelse af levesteder (f. eks. internationale beskyttelsesområder, §3 beskyttede områder). For true-
de arter, der forekommer i små reproduktivt isolerede populationer bør det, af hensyn til bevaring af
størst mulig genetisk variation, overvejes at bringe individer fra nabopopulationer sammen for at sikre
bevaring af den størst mulige genetiske variation hos arten. Det vil sige de arter hvor antallet af indivi-
der i den enkelte bestand er så lille, at den på længere eller kortere sigt ikke vurderes at ville være le-
vedygtig, og hvor afstanden til nabobestande er så stor, at etablering af et spredningsnetværk ikke rea-
listisk vil have en effekt.

For arter, der forekommer på beskyttede levesteder, bør den genetiske variation være et af de elemen-
ter, der indgår i det overvågningsprogram, der er for naturtypen.

Ved hjælp af moderne genteknologi kan gener nu flyttes mellem organismer helt uden hensyn til disses
biologiske slægtskabsforhold. Dette har betydet, at der er kommerciel interesse i gener, og herunder i
at tage patent på gener. Folketinget har i 199X besluttet, at man i Danmark indtil videre ikke vil hånd-
hæve ejendomsret over de gener, der findes i dansk natur. På baggrund af de erfaringer, der er indhø-
stet i Danmark og andre lande, bør den danske holdning på dette område afklares.

Nedenstående generelle anbefalinger erstatter ikke, de mere specifikke anbefalinger der gives i tid-
ligere notater eller i den eksisterende forvaltningspolitik.

Anbefalinger:
•  Bevaring af genetiske ressourcer hos vilde arter, der ikke forekommer almindeligt, skal sikres ved

en kombination af både artsbeskyttelse og levestedsbeskyttelse, herunder beskyttelse mod frag-
mentering af levesteder.

•  For arter, der forekommer på beskyttede levesteder, er den genetiske variation et af de elementer,
der bør indgå i det overvågningsprogram, der gennemføres for naturtypen.

•  Ved beskyttelse af arter, skal det sikres, at størst mulig genetisk variation indenfor arten bevares.
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•  Af hensyn til bevaring af størst mulig genetisk variation for truede arter, der forekommer i små re-
produktivt isolerede populationer, skal Skov- og Naturstyrelsen udarbejde generelle retningslinier
for bevaring af disse arter og deres genetiske variation.

•  For udryddelsestruede arter skal muligheden for �8����� bevaring overvejes.  Denne bevaringsform
bør dog kun være et supplement, enten til sikring af arten på dens naturlige levested, eller indtil
arten kan genudsættes på dens naturlige levested.

•  Ejerskab til gener hos vilde arter bør afklares. Skov- og Naturstyrelsen skal udarbejde en udred-
ning om danske og udenlandske erfaringer på området.
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Introducerede arter er arter, der ved menneskelig aktivitet/hjælp, er kommet til Danmark. Hertil hen-
regnes ikke genmodificerede hjemmehørende arter. Introduktion af arter er ikke noget nyt fænomen,
men har formodentlig fundet sted siden de første mennesker kom til landet. Størsteparten af de intro-
ducerede arter er sandsynligvis kommet hertil indenfor de sidste 150-200 år.
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Faren ved introducerede arter er, at visse af dem bl.a. pga. manglende naturlige fjender kan etablere sig
i naturen med store populationer, hvor de yder konkurrence mod de hjemmehørende arter. Disse kon-
kurrencedygtige introducerede fremmede arter kaldes for invasive arter.

De invasive arter forskyder den økologiske balance i et givet plante- eller dyresamfund. En balance,
som er opnået gennem en lang tids udvikling, hvor arterne har tilpasset sig hinanden og det lokale livs-
grundlag i form af klima, fugtighed, næringsstofforhold, geologi osv. Eksempler på invasive arter her-
hjemme er kæmpe bjørneklo, rynket rose, mink, sargassotang, iberisk skovsnegl, amerikansk kniv-
musling og sandmusling.

Introducerede arter behøver ikke at vise sig som invasive umiddelbart, når de kommer til landet. De
kan, efter at have været i landet i en lang årrække, pludselig opføre sig invasivt og dermed true den
hjemmehørende biodiversitet. Hvad der gør, at en introduceret art pludselig kan blive invasiv, vides
ikke, men det er formentlig betinget af mange forskellige parametre såsom temperatursvingninger, næ-
ringsstofforandringer mv., udover manglen på naturlige fjender.

Nye arter kan også komme til landet ad naturlig vej f.eks. som følge af en klimaændring, ændring af
havstrømme eller vindmønstre. Uanset om disse måtte vise sig invasive eller ikke, vil disse arter blive
betragtet som hjemmehørende.
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Afhængig af introduktionsmåden skelner man mellem tilsigtet og utilsigtet introduktion.
Tilsigtet introduktion omfatter typisk arter, der bruges i jordbruget, i akvakultur og som pryd/hobby.
Utilsigtet introduktion omfatter de arter, der følger med som ”blinde passagerer” f.eks. sammen med
importerede varer, siddende på skibe eller i ballastvand eller vækstmedier på planter (jord) mm.

Utilsigtet introduktion er svær og i nogle tilfælde umulig at forhindre. For enkelte af denne type intro-
duktioner, f.eks. via ballastvand, kan tekniske løsninger begrænse antallet af introduktioner, men gene-
relt vil det være vanskeligt at begrænse denne introduktionsvej, uanset om man tænker på tekniske løs-
ninger eller lovgivning.
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Tilsigtet introduktion har, som angivet ovenfor, altid været en del af menneskets aktivitet. Men til for-
skel fra tidligere er det nu blevet meget lettere at handle med hele verden, ikke kun for firmaer men og-
så for den enkelte borger. Det vurderes, at der generelt er en stigende interesse for at importere arter fra
fremmede lande. Planter til pryd og til brug i jordbruget og dyr til biologisk bekæmpelse eller som
kæledyr.

Som eksempel kan nævnes, at der på nettet udbydes en nematod, der kan bruges til at bekæmpe iberisk
skovsnegl (”dræbersnegl”), og at der forhandles forskellige insekter, der kan anvendes til biologisk be-
kæmpelse både i gartnerier, private væksthuse og haver. Omfanget af denne form for import af frem-
mede arter til Danmark via internettet er ukendt. Skov- og Naturstyrelsen har endnu ikke behandlet
nogle sager om sådanne arter.
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Ved introduktion af arter gælder der forskellige regler afhængig af om der er tale om dyr eller planter.
Udsætning af introducerede dyrearter må ifølge naturbeskyttelseslovens § 31 kun ske med tilladelse fra
miljø- og energiministeren, men da kontrolapparatet ved grænserne ikke er rettet mod disse arter, bi-
drager grænsekontrollen ikke til håndhævelse af bestemmelsen i et omfang af nogen betydning. Natur-
beskyttelseslovens §31 i forbindelse med import af dyrearter har kun været brugt ganske få gange. Én
af disse var en udsætning af insekter til biologisk bekæmpelse, som Statens Skadedyrslaboratorium
gennemførte i 2000, og en andet var Skov- og Naturstyrelsens udsætning af bæver i 1999. For planter
forudsætter naturbeskyttelseslovens § 31, at der udstedes bekendtgørelser med nærmere regler for ud-
sætning af bestemte plantearter. Dette er endnu ikke sket.

I forbindelse med udsætning af ikke hjemmehørende dyrearter skal der gives en række oplysninger om
arten og dens forventede samspil med de arter og økosystemer, der er i Danmark. Af bilag 1 fremgår
hvilke oplysninger, der skal fremgå af ansøgningen og dermed indgå i vurderingen.
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Danmark er forpligtiget af en række internationale aftaler til at beskæftige sig med introducerede arter.
Efter biodiversitetskonventionens artikel 8h skal landene ”så vidt muligt og alt efter omstændigheder-
ne… forhindre indførsel af, kontrollere eller udrydde fremmede arter, der truer økosystemer, levesteder
eller arter”

En række andre aftaler og lign. der understreger, at de introducerede arter er på den internationale
dagsorden ses f.eks. af:
•  at IUCN i 2000 udgav ”IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien

Invasive Species”,
•  at IUCN også i 2000 udgav ”A Guide to Designing Legal and Institutional Frameworks on Alien

Invasive Species",
•  at spørgsmålet er på dagsordenen ved Biodiversitetskonventionens parts- og tekniske møder i 2001

og 2002,
•  at emnet diskuteres intensivt i IPPC International Plant Protection Convention,
•  at den ”International Marine Organisation” (IMO, en FN-organisation) er ved at udarbejde en

konvention om ballastvand, herunder regler for at minimere risikoen for indførsel af utilsigtet in-
troducerede invasive arter.

I forbindelse med forhandlingerne i perioden fra 1996 til 2000 om ”Biosafety" har det ofte fra mange
lande været fremført et ønske om en protokol om introducerede arter.
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Der er flere eksempler på, hvordan man forsøger at bekæmpe invasive arter i Danmark.

Et eksempel findes i Ringkøbing Amt, hvor man har bekæmpet planten kæmpe bjørneklo. Hér har man
over en treårig forsøgsperiode på skift givet kommunerne tilskud til direkte bekæmpelse af planten,
således at de kommuner, som ligger opstrøms vandløbene i amtet, først har fået tilskud til bekæmpelse
af alle bjørneklo i kommunen, hvorefter de kommuner, som ligger længere nede ad vandløbene har få-
et tilskud. Kommunerne er derefter forpligtet til at holde bjørneklobestandene nede, således at planter-
ne ikke etablerer store bestande i amtet igen.

Et andet eksempel er mink, som stammer fra Amerika. Den er importeret til Danmark til pelsdyrfarme
rundt omkring i landet, hvorfra den er undsluppet. For at kvalificere vor viden om minkens rolle i dan-
ske økosystemer har Skov- og Naturstyrelsen med DMU  iværksat et projekt, der nærmere skal belyse
dette forhold.
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Skov- og Naturstyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at der er behov for, at emnet introducere-
de arter, bliver et af ministeriets prioriterede områder for en kommende indsats.

Da problemet ikke kan løses nationalt, bør det overvejes, om Danmark med EU-formandsskabet i 2.
halvår 2002 skulle sætte yderligere fokus på problemet ved at sætte invasive arter højt på dagsordenen.

En række mere konkrete forslag til indsatsen for at imødegå problemerne med introducerede arter
kunne være:
•  at udbygge viden om introduktionsvejene og om potentielle konsekvenser for naturen og samfun-

det,
•  at skærpe relevante regelsæt (nationale som internationale) vedrørende og kontrollen med, tilsigtet

og utilsigtet introduktion af ikke hjemmehørende arter
•  at give fortsat målrettet information om problemet
•  at samarbejde internationalt, nationalt og på amts- og kommuneniveau om både overvågning af

introducerede invasive arter og om bekæmpelse af disse
•  at der regionalt udarbejdes et såkaldt �
����M
������������, som giver en tydelig procedure for

landenes pligt til at advare naboerne imod en invasiv art, der er på vej.
•  at det overvejes hvorvidt ”forurener betaler” princippet kan finde anvendelse på dette område.
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1. Hvem er ansvarlig for udsætningen?

$�&"����������������!���,�"(�"� !"��
1. Artsnavn (dansk og videnskabeligt).
2. Taxonomi (herunder oplysning om hvorfra dyret er hentet, samt genetiske variation af de udsatte

dyr)
3. Beskrivelse af artens naturlige geografiske udbredelse, herunder naturlige habitat
4. Reproduktionsbiologi, kendt og forventet under danske forhold
5. Interaktion med andre dyrearter (f.eks. rovdyr, byttedyr, parasitter, konkurrenter), kendt og forven-

tet under danske forhold (herunder også sikring af de udsatte dyr er fri for sygdomme og parasitter)
6. Fødevalg, kendt og forventet under danske forhold
7. Interaktion med miljøet

$�&"���������� !"#�������
1. Formålet med udsætningen
2. Tidspunkt for udsætningen (start og slut)
3. Antal dyr der udsættes

$�&"����������"����� !"#�����""��!������!����������!�����+!�
1. Stedets/stedernes geografiske placering
2. Afstand til beskyttede områder, herunder beskrivelse af formål med beskyttelsen
3. Beskrivelse af økosystemer der sandsynligvis vil blive berørt af udsætningen
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1. Forventet habitat for arten
2. Forventet spredningsevne for arten
3. Beskrivelse af økosystemer hvortil arten kunne spredes
4. Beskrivelse af konkurrence med andre arter (f.eks. fødegrundlag, levested)
5. Beskrivelse af sekundær effekt på andre arter (f.eks. ændring af habitat)
6. Andre potentielt vigtige vekselvirkninger med miljøet

$�&"���������������+�����2�(��������������!"(��
1. Metoder til overvågning af de udsatte dyr (herunder metodens sensitivitet og pålidelighed)
2. Metoder til overvågning af påvirkning af miljøet (herunder metodens sensitivitet og pålidelighed)
3. Varighed og frekvens af overvågningen.
4. Metoder til undgå / mindske spredning af arten ud over udsætningsområdet
5. Metoder og procedurer til kontrol af arten i tilfælde af uventet spredning.
6. Planer til beskyttelse af miljøet i tilfælde af uønskede virkninger.
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Artsforvaltningsplaner beskriver en arts eller artsgruppes status, væsentlige økologiske faktorer for ar-
ten og de påvirkninger/ trusler, arten er udsat for. Planen gennemgår mulighederne for at bevare arten
eller modvirke de problemer, som den eventuelt giver anledning til. Forvaltningsplanen inddrager den
nyeste viden om artens levevis og anviser de virkemidler, der skal tages i brug for at bevare arten.

Den væsentligste måde at bevare den biologiske mangfoldighed på er at beskytte de enkelte plante- og
dyrearters levesteder og funktionen af de økologiske processer, hvori den pågældende art indgår. For-
valtningsplaner er et instrument målrettet mod en enkelt art eller artsgruppe, når særlige forhold taler
for det.
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Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet vedlagte udkast til strategi for bevaring af truede plante- og dy-
rearter. Endvidere er vedlagt to konkrete eksempler på handlingsplaner for henholdsvis en truet plante-
art, gul stenbræk, og en truet dyreart, engsnarre.

Formålet med at udarbejde handlingsplaner for enkelte arter af planter og dyr er at forbedre overlevel-
sesmulighederne for de truede arter, således at de ikke fortsætter deres tilbagegang, men får genoprettet
levedygtige bestande på så mange levesteder, at de enten kan tages af rødlisten eller skifte status til en
mindre truet kategori. For arterne på EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater er formålet
at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus.

Listerne over de truede arter er lange. Forvaltningsindsatsen må derfor målrettes, således at tilbage-
gangen for de mest truede arter bliver stoppet, og således at arter, der er forsvundet fra landet, atter kan
genindvandre af sig selv.

Strategiens indhold består i, at der årligt  - som led i en løbende proces - udvælges truede arter fra den
danske rødliste og fra EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater til overvågning og registre-
ring af deres bevaringsstatus. Den indsamlede viden formidles til lodsejerne og de relevante myndig-
heder, og for nogle af arterne udarbejdes konkrete handlingsplaner til forbedring af deres bevarings-
status. Arter, der både er på EF-direktiverne og den danske rødliste, vil blive prioriteret højest.

Skov- og Naturstyrelsens eksisterende forvaltningsplaner for truede arter:
•  Odder
•  Hasselmus
•  Engsnarre
•  Hedepletvinge
•  Gul stenbræk
•  Laks (under udarbejdelse)
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De plante- og dyrearter, som ikke er truede og dermed ikke er opført på den danske rødliste eller om-
fattet af andre internationale forpligtelse end EF-direktiverne, f.eks. Bonn-, Bern- og Ramsarkonventi-
onerne, er for de fleste arters vedkommende så vidt udbredte og talrige i Danmark, at de på nuværende
tidspunkt ikke er i fare for at forsvinde fra landet. For disse arter vil det som hovedregel ikke være spe-
cielt hensigtsmæssigt at udarbejde separate handlingsplaner, idet det generelle naturbeskyttelsesarbejde
i høj grad tilgodeser deres behov og omfatter deres levesteder.

For nogle arter kan der imidlertid være særlig grund til at ofre opmærksomhed og ressourcer på at ud-
arbejde en forvaltningsplan. Her tænkes især på de såkaldte ”nøglearter”. Nøglearter er arter, som på-
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virker og ændrer deres levesteder og derved skaber levesteder for andre planter og dyr. Gode eksem-
pler på sådanne arter er bæver og kronhjort.

For andre arter kan der opstå behov for at udarbejde forvaltningsplaner, når de udviser store bestands-
svingninger, f.eks. på grund af påvirkninger som sygdom, jagt, fiskeri, landbrug, skovbrug, forurening.

Er der tale om arter, hvor forholdene er komplicerede, kan det være en god idé at gennemføre et ud-
redningsarbejde om fordele og ulemper ved den ene eller anden form for ændring i forvaltningspraksis.
Udredningsarbejdet afsluttes med formulering af en forvaltningsplan, hvor fordele og ulemper afvejes,
og hvor et helhedsorienteret handlingsforslag til gennemførelse udarbejdes og forhandles med de be-
rørte parter.

Skov- og Naturstyrelsens eksisterende forvaltningsplaner for øvrige arter:
•  Sæler i Vadehavet
•  Bæver
•  Skarv
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Formålet med denne strategi er at forbedre overlevelsesmulighederne for de truede arter, således at de
ikke fortsætter deres tilbagegang, men får genoprettet levedygtige bestande på så mange levesteder, at
de enten kan tages af rødlisten eller skifte status til en mindre truet kategori. For arterne på EF-
direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater er formålet at opretholde eller genoprette en gunstig
bevaringsstatus.

Listerne over de truede arter er lange. Forvaltningsindsatsen må derfor målrettes, således at tilbage-
gangen for de truede arter bliver stoppet, og således at arter, der er forsvundet fra landet, atter kan
genindvandre af sig selv. Hvis dette ikke er muligt, må man overveje genudsætning i den danske natur,
når tilfredsstillende livsbetingelserne atter er tilstede.

Strategiens indhold består i, at der årligt  - som led i en løbende proces - udvælges truede arter fra den
danske rødliste og fra EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater til overvågning og registre-
ring af deres bevaringsstatus. Den indsamlede viden formidles til lodsejerne og de relevante myndig-
heder, og for nogle af arterne udarbejdes konkrete handlingsplaner til forbedring af deres bevarings-
status. Arter, der både er på EF-direktiverne og den danske rødliste, vil blive prioriteret højest.

I Rødliste 1997 er det vist, at der lever særligt mange rødlistede arter i skove, på overdrev og i vådom-
råder. Ved at gøre en målrettet indsats for genopretning og forbedring af kvaliteten af disse typer af le-
vesteder, vil mange af arterne få bedre overlevelsesmuligheder. Der bør derfor iværksættes kampagner
for at sikre disse naturtyper som gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv, herunder også de tru-
ede arter. Den første kampagne kunne dreje sig om overdrevene.

Strategien lægger op til styrkelse af en målrettet indsats for de truede arter med benyttelse af det ret
brede udvalg af virkemidler, som i dag står til rådighed: beskyttende fredning, naturpleje, naturgenop-
retning og muligheder for i arealanvendelsen – bl.a. ved anvendelse af landbrugets tilskudsordninger -
at få indført driftsformer, som gavner  de truede (og andre) arters forekomst. Indsatsen kan  i et vist
omfang ske ved prioritering indenfor det allerede igangværende arbejde med naturforvaltning. En ef-
fektiv indsats vil imidlertid kræve tilførsel af forøgede ressourcer.
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Dagligt forsvinder mange plante- og dyrearter fra jordens overflade. Forurening og menneskers rov-
drift på naturens ressourcer gør overlevelse umulig. Disse arter kommer aldrig igen. De er forsvundet
for evigt.

Det hører vi alt for ofte om. Specielt rovdriften i regnskovene får betydning for planters og dyrs livs-
betingelser. Men det er vigtigt at forstå, at det ikke kun er et problem i Sydamerikas eller Borneos
regnskove. I Danmark er der også planter og dyr, som er forsvundet fra landet, eller som er i fare for at
forsvinde i fremtiden. Røde lister er den fælles internationale betegnelse for lister over disse plante- og
dyrearter.

Vi har en forpligtelse til ikke at gøre hverken Danmark eller kloden fattigere. Denne forpligtelse gæl-
der i særdeleshed også overfor de kommende generationer. Og rødlisten er et af de stykker værktøj, vi
skal bruge i dette arbejde, både den danske og den globale. De fælleseuropæiske direktiver for fuglebe-
skyttelse og for habitater er også vigtige redskaber i dette arbejde.

Fundamentet for arternes overlevelse er bevarelsen af deres levesteder. I dansk naturbeskyttelse har
beskyttelsen af landets forskellige naturtyper derfor været tillagt særlig stor vægt.

Men for en række truede arter er der behov for en særlig målrettet indsats. Når vi sætter ressourcer af
til at sikre disse planter og dyr gode levesteder, sikrer vi samtidig gode eksistensbetingelser for de mere
almindelige arter, der normalt trives godt i kulturlandskabet. De truede arter lever ofte på naturområ-
der, der ud fra en bredere vurdering er meget bevaringsværdige. I kraft af den folkelige bevågenhed,
som adskillige af de truede  arter har, vil en indsats for dem kunne være en væsentlig del af drivkraften
for bevaring af Danmarks mest værdifulde naturområder.

En sådan beskyttelsesstrategi sikrer således den størst mulige artsrigdom og mangfoldighed i naturen.

Rødlisten er den statslige udmelding om, hvilke arter der er en national interesse i at bevare og sikre
mod yderligere trusler. Rødlisten og EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater er vigtige
redskaber for Skov- og Naturstyrelsen og amterne i deres arbejde med at vedligeholde og forbedre den
danske natur og prioritere, hvor der bør sættes ind med pleje og genopretning. Rødlisten og EF-
direktiverne  ligger også til grund for vurderinger af virkningerne på miljøet ved placering af større
anlæg i det åbne land, de såkaldte VVM-undersøgelser. I dag skal der ifølge reglerne om VVM-
undersøgelser specielt redegøres for forekomsten af akut truede, sårbare, sjældne eller fredede plante-
og dyrearter eller arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for, og det skal
beskrives, om disse vil blive påvirket af anlægget og hvilke foranstaltninger, der tænkes anvendt for at
undgå, nedbringe eller om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet.

Der er udkommet 3 samlede rødlister over plante- og dyrearter i Danmark (1986, 1990, 1997). Rødli-
sterne har givet et godt overblik over status for en lang række af vores plante- og dyrearter. Rødlisterne
har endvidere dokumenteret hvilke naturtyper, der huser flest truede og sjældne arter, og som derfor
har stort behov for en aktiv forvaltningsindsats.

Rødliste 1997 er blevet udarbejdet i samarbejde med en række faglige eksperter og amtsrepræsentanter
samlet i det såkaldte rødlisteudvalg. Rødlisteudvalget består af: DMU, Entomologisk Fredningsudvalg,
Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme,
repræsentanter fra fire amter og fra Skov- og Naturstyrelsen. Rødlisteudvalget har deltaget i udviklin-
gen af dette udkast til strategi ved et antal møder.

Med baggrund i rødlisten er der gjort et stort stykke arbejde for direkte at redde nogle af de truede ar-
ter, bl.a. odder, padder og orkidéer. Resultatet har været så godt, at nogle arter ligefrem har kunnet ta-
ges af rødlisten. Også vandmiljøhandlingsplanens store generelle indsats for at forbedre vandmiljøet
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har forbedret levevilkårene for mange rødlistede arter, såsom rentvandskrævende døgnfluer, slørvin-
ger, vårfluer og nogle fiskearter. Det nytter at handle. En målrettet indsats bærer frugt.

Imidlertid er rødlisten lang, og der har ikke hidtil været udarbejdet nogen samlet strategi for, hvordan
antallet af de over 3000 arter, der i dag findes på rødlisten, kan reduceres. Heraf er ca. 600 arter akut
truede og i fare for at forsvinde fra Danmark i nær fremtid. Ydermere er der en række af de rødlistede
arter, der er internationalt truede, og som vi har et særligt ansvar for at passe på. Danmark har ratifice-
ret Bern-, Bonn- og Washingtonkonventionerne samt konventionen om biologisk mangfoldighed.
Konventionerne har til formål henholdsvis at beskytte Europas plante- og dyreliv og trækkende arter,
at forbyde og regulere handel med truede arter og at sikre bæredygtig udnyttelse og bevaring af biodi-
versiteten.

Desuden er Danmark forpligtet til at opfylde EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater. Di-
rektiverne har i sine bilag nævnt en lang række arter, som det er af fællesskabsinteresse at bevare og
hvoraf  de fleste også i øjeblikket er på den danske rødliste. Med habitatdirektivet er vi forpligtede til at
opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de listede arter, dvs. at deres bestande skal
være så store, at arten på lang sigt vil kunne opretholde sig selv, og at bestandene skal holdes stabile
eller være i fremgang.

Forvaltningsindsatsen må derfor målrettes, således at tilbagegangen for de truede arter bliver stoppet,
og således at arter, der er forsvundet fra landet, atter kan genindvandre af sig selv. Hvis dette ikke er
muligt, må man overveje genudsætning i den danske natur, når tilfredsstillende livsbetingelserne atter
er tilstede.

Padderne er et godt eksempel på, at det hjælper med en målrettet indsats for de truede arter. Samtidig
viser det også, at det er et meget ressourcekrævende arbejde, hvis det skal lykkes at etablere en så gun-
stig status, at arterne kan fjernes fra rødlisten og fra EF-direktiverne. I Rødliste 1990 var løvfrøen ka-
tegoriseret som sårbar. Arten var gået kraftigt tilbage gennem hele århundredet frem til 1990, men en
koncentreret indsats med oprensning af eksisterende ynglevandhuller, oprensning af omkringliggende
vandhuller, etablering af nye og sikring af vandhullerne mod næringsstoffer og overgroning har vendt
udviklingen, så bestanden er kommet i fremgang. I 1997 var artens status så god, at den kunne fjernes
fra rødlisten.
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Formålet med denne strategi er med en særlig indsats at forbedre overlevelsesmulighederne for visse
truede arter, således at de ikke fortsætter deres tilbagegang, men får genoprettet levedygtige bestande
på så mange levesteder, at de enten kan tages af rødlisten eller skifte status til en mindre truet kategori.
For arterne på EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater er formålet at opretholde eller
genoprette en gunstig bevaringsstatus. Målet er ikke store artsforvaltningsplaner, men korte konkrete
artshandlingsplaner, der kan sættes i værk hurtigt og enkeltvis.

Der er som nævnt over 3000 arter på den danske rødliste. Det vil være en uoverskuelig opgave at be-
handle alle arterne på en gang. Derfor vil det videre arbejde med rødlisten være en løbende proces,
hvor der hvert år tages stilling til, hvilke arter der bør overvåges, hvilke arter der bør udarbejdes hand-
lingsplaner for, og hvor der bør gøres en særlig formidlingsindsats. Endvidere vil der blive opsamlet
viden og erfaring om, hvordan vi generelt kan forbedre levestederne for de truede arter.

Arterne på EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater er også mange, men de fleste af dem
er også på den danske rødliste. Ifølge habitatdirektivet skal medlemsstaterne hvert sjette år rapportere
om de nødvendige bevaringsforanstaltninger, der er iværksat i de særlige bevaringsområder for bl.a. at
opfylde de økologiske behov for de arter i direktivets bilag II, der findes på lokaliteterne. Dette arbejde
vil også udføres som en løbende proces.
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De rødlistede arter og arterne på EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater skal gennemgås
med henblik på at vurdere, hvilke det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte overvågning og handling
for på kortere eller længere sigt.

Ved denne udvælgelse vil der blive lagt vægt på følgende:

•  arter på EF´s habitatdirektiv, herunder særligt de prioriterede arter og arter med ugunstig eller
usikker bevaringsstatus

•  arter på EF´s fuglebeskyttelsesdirektiv, herunder særligt arter med ugunstig bevaringsstatus
•  arter i rødlistekategorierne ”akut truet” og ”sårbar”
•  arter, hvor man kan regne med, at en forvaltningsindsats med en realistisk ressourceanvendelse

kan give de ønskede resultater, og som repræsenterer forskellige typer af levesteder
•  arter, hvor man har kendskab til deres aktuelle levesteder, og til hvilke krav de stiller til levestedet

(arternes økologi)

Blandt de udvalgte arter vil der også blive lagt vægt på arter med gode formidlingsmuligheder for
herigennem at styrke forståelsen for naturbeskyttelsesarbejdet generelt.

Habitatdirektivet forpligter til at foretage foranstaltninger for bevarelse af levesteder for bl.a. de særligt
beskyttelseskrævende arter på bilag 2 indenfor de nationalt udpegede habitatområder. Disse arter vil
derfor blive prioriteret højest.
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Beskyttelse, opretholdelse og genopretning af arternes levesteder er en forudsætning for arternes fort-
satte overlevelse. Det er derfor en af de vigtigste indsatser for plante- og dyrelivet generelt at fortsætte
med dette arbejde og at styrke indsatsen.

Det er imidlertid nødvendigt at supplere med en særligt målrettet indsats for arterne og naturtyperne på
EF-direktiverne om fuglebeskyttelse og om habitater i de nationalt udpegede naturbeskyttelsesområ-
der.

De fleste rødlistede arter er specialiserede med hensyn til krav til deres levested. Derfor kan tilbage-
gang eller forsvinden af bestande bruges som indikatorer for, hvor der er problemer i vores beskyttelse
og forvaltning af naturen. Rødlistearterne findes på et meget begrænset antal lokaliteter, og beskyttel-
sesindsatsen må målrettes mod disse områder, hvis den skal have effekt.

Efterhånden som organismegrupperne gennemgås, overvågning udføres, og handlingsplaner udarbej-
des, vil der blive indsamlet viden om levestederne.  Disse oplysninger samles derpå til en række anbe-
falinger om, hvad der generelt kan gøres for at forbedre beskyttelse og/eller forvaltning af de forskelli-
ge naturtyper i Danmark, så de rødlistede arter fortsat kan leve her – evt. genindvandre, hvis de har væ-
ret forsvundet.

I Rødliste 1997 er det vist, at der lever særligt mange rødlistede arter i skove, især i gammel løvskov,
på overdrev og i vådområder. Ved at gøre en målrettet indsats for opretholdelse og genopretning af
disse typer af levesteder, vil mange af arterne få bedre overlevelsesmuligheder. Derfor iværksættes
kampagner for at sikre disse naturtyper som gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv, herunder
også de truede arter. Den første kampagne kunne dreje sig om overdrevene – den mest truede blandt de
mest værdifulde naturtyper.
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Hvert år igangsættes overvågning af et antal udvalgte arter. Alle arter, der er omfattet af Habitatdirek-
tivet skal overvåges og indrapporteres til EU-kommissionen hvert 6. år. Overvågningen sker på de lo-
kaliteter, hvor man har registreret arten, men også på nogle af de lokaliteter, hvor man ved, den er for-
svundet fra for nylig. Overvågningsresultaterne omfatter en beskrivelse af lokaliteten, en opgørelse af
bestandstørrelsen og forslag til pleje eller andre vigtige tiltag for arten på de pågældende lokaliteter.
Resultaterne samles hvert år i en rapport, der sendes ud til amter og anvendes i forvaltningen af Skov-
og Naturstyrelsens arealer.

��5%����"�������
En nødvendig baggrund for at kunne gøre en konkret indsats for de truede arter er registrering af de
lokaliteter, hvor de forekommer. Det optimale for f.eks. Skov- og Naturstyrelsens og amternes arbejde
vil være en angivelse på kortmateriale, hvor arterne findes. Desuden er det vigtigt for Skov- og Natur-
styrelsen, at der findes et samlet landsdækkende overblik over arternes forekomst. Et sådant arbejde
skal gennemføres for alle arter, der er omfattet af Habitatdirektivet.
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I de kommende år vil der blive udarbejdet handlingsplaner for en række af de udvalgte arter. Planerne
skal være korte og præcise og indeholde en række konkrete forslag til aktiviteter, der umiddelbart kan
sættes i gang. Målgruppen for planerne er hovedsageligt amtskommunerne og Skov- og Naturstyrel-
sen, men naturligvis også de berørte lodsejere. For såvidt angår styrelsens egne arealer vil handlings-
planerne indgå i grundlaget for prioriteringen af indsatsen på naturbeskyttelses- og naturforvaltnings-
området. Alle planerne kommer til at bestå af en baggrunds-/faktadel og aktivitets/handlingsdel.

I baggrunds/faktadelen indledes med en kort opsamling af generel viden om arterne: udbredelse, leve-
sted, biologi. Dernæst følger en beskrivelse af artens status: hvor var den før, hvor er den nu, samt en
mere detaljeret beskrivelse af de nuværende levesteder. I baggrundsdelen er desuden et afsnit om trus-
ler og et afsnit om erfaringer med pleje og beskyttelse af arten fra Danmark såvel som fra andre lande.

Aktivitets/handlingsdelen består af forslag til en række initiativer. Disse er delt op i flere trin. Et af de
første trin vil for de fleste arters vedkommende være information af lodsejeren om, at der er en truet art
på dennes ejendom, og hvad der kan gøres for at forbedre artens levevilkår. Andet trin vil være sikring
af arten på de eksisterende lokaliteter ved at gennemføre naturpleje m.m. Tredje trin vil være genop-
retning af levemuligheder på tidligere forekomststeder, og fjerde trin vil være initiativer til at fremme
spredning af bestanden. Dette kan f.eks. være at sikre eller etablere spredningskorridorer til andre eg-
nede lokaliteter eller evt. at genoprette  nye, egnede lokaliteter. Et evt. femte trin kan være at ”under-
søge hensigtsmæssigheden af at genindføre arterne, der er naturligt hjemmehørende på deres område,
når dette vil kunne bidrage til deres bevaring”, som det hedder i Habitatdirektivet.
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Truede arter fra andre lande har altid været genstand for meget opmærksomhed i medierne. I Danmark
har fugle, orkidéer og padder allerede fået megen opmærksomhed. Formidlingen bør også omfatte de
mindre kendte grupper på rødlisten og EF-direktiverne, f.eks.  insekter og svampe. Med hensyn til
biologisk mangfoldighed er disse grupper i princippet ligeså vigtige som de mere kendte grupper så-
som fugle og orkidéer. Det er dog klart, at forståelsen for at bevare dem kræver en særlig indsats, som
imidlertid skulle være mulig, da deres levevis kan være mindst ligeså interessant som de mere kendte
arters.



- 244 -

Endvidere vil direkte kontakt/information til den enkelte lodsejer om, at denne har en truet art på sin
ejendom, være et vigtigt led i formidlingen.  Også information om indholdet af handlingsplanerne vil
være en vigtig opgave.
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Flere eksisterende virkemidler vil kunne anvendes som led i en målrettet indsats til gavn for  arterne på
rødlisten og EF-direktiverne. Der er i dag kun begrænsede midler til rådighed til løsning af denne op-
gave. Skov- og Naturstyrelsen vil fremover lægge større vægt på de truede arter ved prioritering af føl-
gende virkemidler:

•  Naturforvaltning og -genopretning. Genoprette levesteder for truede arter generelt, men også i til-
knytning til eksisterende bestande samt sikring af pleje.

•  Driftsplanlægning. Tage særlige hensyn til de steder, hvor der findes truede arter på statsejede are-
aler.

•  Fredning. Revision af fredninger til fordel for truede arter, hvis sådanne findes på de fredede area-
ler og ikke er tilgodeset i den eksisterende fredning. Rejse fredningssager for områder med truede
arter for at sikre typisk en særlig pleje.

•  Vildtreservater. Mange vildtreservater er oprettet for at sikre sæler og ynglende fugle, herunder
truede arter, den nødvendige ro i yngletiden.

•  Skovlovsaftaler. Aftaler om hensyntagen til truede arter og udpegning af nøglebiotoper.
•  Pleje af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, herunder naturforvaltningsaftaler.
•  MVJ-aftaler og EU´s landdistriktprogram. I samarbejde med amterne sikre levesteder for truede

arter, f.eks. ved at sikre græsning/høslæt og ved at undlade gødskning og sprøjtning.
•  LIFE-midler. Der vil være gode muligheder for at søge LIFE-midler fra EU-Kommissionen til de

truede  arter, der også er omfattet af fuglebeskyttelses- eller habitatdirektivet. Når der ligger hand-
lingsplaner for en række af disse arter, vil det være oplagt at sende en samlet ansøgning om medfi-
nansiering. Midler fra Danmark kan være en kombination af midler fra styrelsen, amter, fonde
m.fl. Der gennemføres for tiden et sådant finansieret projekt for hele den danske bestand af Klok-
kefrø. Ligeledes ”Operation Engsnarre”, der skal genskabe levesteder for denne globalt truede
fugleart i Varde Ådal, er medfinansieret af EU.

 ��
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•  For hver plante- og dyregruppe udvælger Skov- og Naturstyrelsen i samråd med Rødlisteudvalget

truede arter, herunder arter fra EF´s direktiver om fuglebeskyttelse og om habitater, som det er re-
levant at udarbejde handlingsplaner for.

•  DMU foretager overvågningen af de udvalgte arter i samarbejde med amterne og de grønne orga-
nisationer. Arbejdet foretages bl.a. i sammenhæng med de overvågningsforpligtelser, der skal va-
retages i forbindelse med EF´s direktiver om fuglebeskyttelse og om habitater.

•  DMU er koordinator af GIS-registreringen. Amter, Skov- og Naturstyrelsens distrikter, organisati-
oner, eksperter m.fl. kan indsende oplysninger til registrering.

•  Skov- og Naturstyrelsen forestår udarbejdelsen af og koordineringen af handlingsplanerne i sam-
råd med amterne, eksperter og Skov- og Naturstyrelsens distrikter.

•  Udkast til handlingsplanerne drøftes med lodsejerne, forinden deres indhold fastlægges.

•  Realisering af handlingsplanerne sker især gennem amterne og Skov- og Naturstyrelsen i forbin-
delse med udøvelse af deres indsats på naturområdet.
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Der er allerede gjort en del for at sikre de truede arters fortsatte forekomst her i landet, og  både amter,
staten og nogle frivillige organisationer har iværksat sådanne bevarelsesprojekter. Selv om indsatsen
primært rettes mod en enkelt eller nogle få arter, vil den næsten altid forbedre levemulighederne for
andre, mindre krævende arter, som den eller de truede arter forekommer sammen med. I praksis vil de
fleste artsindsatser således forme sig som biotopsbeskyttelse og –pleje til gavn for flere arter.

Handlingsplanen her lægger op til styrkelse af denne del af naturforvaltningen med benyttelse af de
mange virkemidler, som i dag står til rådighed: beskyttende fredning, naturpleje, naturgenopretning og
indførelse af driftsformer, som gavner de truede (og dermed også andre) arters forekomst. En række af
de anførte indsatser vil endvidere være en dansk forpligtelse som led i opfølgning af EF´s direktiver
om fuglebeskyttelse og om habitater.

Indsatsen kan  i et vist omfang ske ved prioritering indenfor det allerede igangværende arbejde med
naturforvaltning. En effektiv indsats vil imidlertid kræve tilførsel af forøgede ressourcer.
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Dette notat tager udgangspunkt i et papir om natursyn som Vildtforvaltningsrådet udarbejdede i 1998
på baggrund af den offentlige debat der på det tidspunkt fandt sted og som stadig er aktuel vedr. hold-
ningen til nye dyr i den danske natur  (vildsvin, los, bæver og mink).

De anbefalinger som fremgår af notatet har indgået i vurderingen i forbindelse med styrelsens beslut-
ning om reintroduktion af bæver og udsætning af odder.
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•  Floraen og faunaen bør udgøre den størst mulige biologiske mangfoldighed på baggrund af oprin-

deligt naturligt forekommende arter. Dette sikres bl.a. ved at beskytte sjældne og truede arter, og
ved at beskytte dyrearter i yngletiden, og i perioder hvor arterne presses af vejrliget og lignende.

•  Oprindelighed - autenticitet bør tillægges væsentlig betydning.

•  Arternes levesteder skal sikres kvalitativt og kvantitativt gennem oprettelse af et reservatnetværk
og naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser samt naturpleje og naturgenopret-
ning m.v. (fx landbrugets støtteordninger).

•  Genskabelse og understøttelse af naturens processer, der kan medvirke til at bevare og genskabe
biotoper, bør støttes, særligt når det kan medvirke til at forbedre bestandsniveauet for truede arter
og/eller medvirke til at forsvundne arter genindvandrer.

•  Rekreativ udnyttelse af naturen bør foregå under væsentlig hensyntagen til flora og fauna. Udnyt-
telsen af fugle og pattedyr i form af jagt bør ske på et bæredygtigt grundlag efter etiske principper.

"�����������
Ved “udsætning” forstås i det følgende: Udsætning i naturen af arter, der er naturligt forekommende på
udsætningsstedet. Typiske eksempler på arter, der udsættes i den danske natur, er de arter, der kan ud-
sættes uden tilladelse: Fasan, gråand og agerhøne.

Ved�“genindvandring” forstås i det følgende, at arter, der på et eller andet tidspunkt siden den sidste
istid har været forekommende i Danmark, uden menneskelig mellemkomst atter indfinder sig i den
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danske natur eller på lokaliteter, hvor de har været forsvundet fra gennem længere tid. Hvis de nævnte
vildtarter dukker op i Danmark som følge af udsætningsprogrammer i udlandet, anses de ligeledes som
genindvandret.

Ved “indvandring” forstås i det følgende, at arter, der ikke har forekommet i den danske natur siden
den sidste istid, uden menneskelig mellemkomst indfinder sig i den danske natur.

Ved “reintroduktion” forstås i det følgende, at arter, som siden sidste istid er forsvundet enten som føl-
ge af menneskelig efterstræbelse, klima- eller biotopændringer m.v., sættes ud i naturen. Også genud-
sætning af en art i en lokalitet hvorfra den pågældende art er forsvundet (fx en ø), og hvortil arten har
vanskeligt ved at genindvandre betragtes i det følgende som reintroduktion#

Ved “introduktion” forstås i det følgende, at arter, der ikke har forekommet i den danske natur siden
sidste istid, ved menneskelig mellemkomst sættes ud i naturen eller slipper ud fra fangenskab.
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Der bør som udgangspunkt ikke udsættes andre arter end de arter, der må udsættes uden særlig tilladel-
se efter lov om jagt og vildtforvaltning nemlig fasan, gråand  og agerhøne. Det accepteres, at disse ar-
ter udsættes primært med henblik på jagtlig udnyttelse under forudsætning af, at den flora og fauna,
der findes på udsætningsstedet, ikke påvirkes eller kun påvirkes i ringe grad af udsætningen#
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Udgangspunktet bør være, at arter, der genindvandrer, skal beskyttes og accepteres i den danske natur,
også selvom det drejer sig om en følge af et udsætningsprogram i udlandet (stor hornugle).
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Også naturlig indvandring af nye arter, der ikke tidligere har forekommet i Danmark, bør accepteres.
Dette gælder dog ikke, hvis det drejer sig om indvandring og udslip fra fangenskab m.v. af arter, der
ikke forekommer naturligt i den europæiske region. Sådanne eksotiske arter bør hindres i at etablere
sig i den danske natur.
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I overvejelser vedr. reintroduktion af arter, der ikke længere forekommer i Danmark, bør punkterne
nævnt under ”Overvejelser/forvaltningsplan i forbindelse med reintroduktion af arter” nøje overvejes.
Hvis gennemgangen af de nævnte punkter ikke fører til “diskvalifikation” af en hjemmehørende art,
bør reintroduktion overvejes positivt. Det samme gør sig gældende ved reintroduktion af hjemmehø-
rende arter, der stadig forekommer i Danmark. Arter, det typisk kan komme på tale at tillade reintro-
duktion af, er hjortevildt og hare, der fx er forsvundet fra en isoleret lokalitet fx en ø, hvortil arten van-
skeligt kan genindvandre. Trækfugle bør ikke reintroduceres.

Reintroduktion er et instrument som flere internationale aftaler om naturbeskyttelse (fx Bern-
konventionen og EF-habitatdirektivet) accepterer som en fornuftig måde at genskabe visse forsvundne
bestande på. Målet for en reintroduktion bør være at øge naturindholdet lokalt og evt. give mulighed
for jagt på et bæredygtigt grundlag. Det vil sige uden vedvarende supplerende udsætninger. Supple-
rende udsætninger kan dog være nødvendige af genetiske grunde.

�����! (���������((��*3����*,���!�������
Introduktion af ikke hjemmehørende arter bør under ingen omstændigheder finde sted og vil også være
i strid med internationale naturbeskyttelsesaftaler.
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Før det evt. besluttes at�reintroducere en art, bør nedenstående spørgsmål gennemgås med henblik på
at afgøre om en reintroduktion bør finde sted eller ej. Hvis det besluttes, at en reintroduktion skal finde
sted, bør der, før dette sker, udarbejdes en forvaltningsplan for arten.

•  Hvad er det overordnede mål med�reintroduktionen? Hvilken rolle skal arten spille?

•  Udgør biotopen, hvor en art ønskes reintroduceret, et naturligt levested, hvor arten kan udvise na-
turlig levevis både på kort og længere sigt?

•  Hvad er årsagen til at arten er forsvundet? Er der en rimelig chance for at arten kan indvandre uden
menneskelig hjælp? Og i givet fald hvilken indflydelse skal det have på beslutningen om reintro-
duktion? Hvor stor skal udbredelsen være geografisk og numerisk?

•  I hvilket omfang vil der ske skader på landbrugsafgrøder, husdyr, skovbrug  m.v., og bør der i gi-
vet fald gives tilladelse til regulering?

•  Er der sikkerhed for at arten ikke længere findes i det område, hvor den påtænkes reintroduceret?

•  Er der risiko for: Faunaforurening, negativ indflydelse på økosystemer herunder flora, land-
skabsændringer og fortrængning/stimulering af andre dyr?

•  Er der risiko for forurening, fx ferskvandsforurening?

•  Hvilke veterinære aspekter følger af en reintroduktion?

•  Hvordan sikres det bedst mulige udsætningsmateriale i form af det tættest mulige slægtsskab med
den oprindelige bestand?

•  Bør der i kortere eller længere tid knyttes restriktioner for naturbrugere til det område, hvor rein-
troduktionen finder sted?

•  På hvilken måde sikrer man sig en folkelig debat særligt på lokalt plan vedr. reintroduktions-pla-
nerne?

•  Skal arten bortskydes eller indfanges, hvis den breder sig udenfor et i forvejen udpeget område,
eller hvis det viser sig, at reintroduktionen har utilsigtede konsekvenser som fx, at den bliver langt
mere talrig end forventet ? 

•  Bør arten kunne jages på et bæredygtigt grundlag?
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Der bør i forbindelse med prioritering af ressourcer til bevaring af bestande primært satses på bevaring
af bestande i det eksisterende udbredelsesområde frem for reintroduktion af arten i områder, hvor de
pågældende arter er forsvundet.
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Arter, der ikke er hjemmehørende, og som allerede har etableret reproducerende bestande i naturen fx
på grund af udslip fra fangenskab (mink), eller som via udsætninger i udlandet har bredt sig til Dan-
mark (amerikansk skarvand), bør søges fjernet eller reduceret væsentligt, såfremt de udgør en trussel
for hjemmehørende arter eller arter, der er truede på europæisk eller globalt plan.
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Reglerne for hold af ikke hjemmehørende arter eller stammer/slægter, der kan fortrænge, krydse sig
med eller på anden måde udgøre en trussel for danske arter, hvis de slipper ud, bør være ekstra strenge
bl.a. med hensyn til krav til bure, hegn m.v.

	
�
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Udsætning af fisk, krebs og bløddyr samt æg og yngel heraf er normalt forbudt i ferskvand uden særlig
tilladelse. Formålet hermed er at beskytte de oprindelige og naturlige bestande (stammer) i et givet
vandløbssystem eller dele heraf mod genetisk ”forurening” fra andre bestande af samme art og mod
konkurrence fra andre arter, der ikke er naturligt hjemmehørende på levestedet.

Med henblik på at give miljømyndighederne en samlet fremstilling af regler, kompetencefordeling og
procedurer i forbindelse med udsætninger, udsendte Skov- og Naturstyrelsen i 1997 ”Vejledning om
regler for udsætning af fisk, krebs og bløddyr i de ferske vande”.

Udsætninger i de ferske vande reguleres primært af fiskeriloven (Fødevareministeriet) og naturbe-
skyttelsesloven (Miljø- og Energiministeriet). Afhængig af hvor udsætningen finder sted, og hvilke
arter der udsættes, kræves der tilladelse efter regler i den ene eller begge love. Endvidere regulerer ve-
terinærlovgivningen (Veterinærdirektoratet) i visse tilfælde overførsel af fisk mellem forskellige
vandløbssystemer og internt i systemerne, for at undgå at sprede sygdomme.

����������� bestemmer at udsætning og omplantning, bortset fra ganske få undtagelser, altid skal væ-
re godkendt af Fødevareministeriet ved en udsætningsplan, særlig tilladelse eller kendelse (bl.a. i for-
bindelse med dambrugsopstemninger).

	
������������������� bestemmer at udsætninger i § 3 beskyttede vandområder skal godkendes, da
udsætning betragtes som en ændring af tilstanden i det beskyttede område. Endvidere bestemmer lo-
vens § 31 at udsætning af arter der ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark kræver tilladelse af
Skov- og Naturstyrelsen, uanset om udsætningen finder sted i et § 3 beskyttet vandområde eller ej.
Formålet hermed er at beskytte hjemmehørende arter også på genniveau. I denne forbindelse er der
udarbejdet en ”positivliste” over de arter af ferskvandsfisk og krebs der betragtes som hjemmehørende
i Danmark. ”Positivlisten” fremgår af ovennævnte vejledning.

7�������������������� bestemmer at udsætninger i visse tilfælde skal godkendes, for at undgå spred-
ning af sygdomme. Da lovgivningen på dette område til stadighed ændres, bør Veterinærdirektoratet
altid høres, hvis der er den mindste tvivl om hvorvidt en udsætning kræver tilladelse.

Med henblik på at sikre at udsætninger af fisk foregår på et økologisk og genetisk forsvarligt grundlag
udsendte Fødevareministeriet i 1998 pjecen ”Genetiske og økologiske anbefalinger for fiskeudsætnin-
ger i Danmark”. Pjecen indeholder en række retningslinier for udsætninger, der skal sikre, at de natur-
lige fiskebestande bevares bedst muligt.

Retningslinierne kan sammenfattes som følgende og er uddybet i vedlagte notat af 3. januar 2001 om
”Udsætninger af fisk i Danmark og deres påvirkning af vilde bestande samt det generelle akvatiske
miljø” udarbejdet af Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for ferskvandsfiskeri:

•  Antallet af fisk der udsættes på en given lokalitet må ikke overstige den naturlige bærekapacitet for
lokaliteten. Bærekapaciteten bestemmes på grundlag af fysiske forhold og vandkvalitet.

•  Udsætninger må ikke påvirke andre arter negativt i forhold til vandløbets naturlige bestands- og
artssammensætning. Undtaget er dog biomanipulation, hvor man gennem udsætning af bl.a. ged-
der søger at reducerer bestanden af andre arter.

•  Udsætninger i vandområder med oprindelige, naturlige bestande skal, om muligt baseres på afkom
af moderfisk fra det pågældende område.
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•  Retablering af uddøde bestande skal foretages gennem udsætning af afkom af moderfisk, der er så
nært beslægtet som muligt med den uddøde bestand. Retableringen af bestanden bør først finde
sted når naturlig reproduktion kan forventes i det pågældende vandområde.

•  Udsætning af ”dambrugsstammer” må ikke finde sted i vandsystemer, hvor der findes oprindelige,
naturlige bestande eller hvor der foregår retablering af uddøde bestande. ”Dambrugsstammer” kan
dog udsættes med henblik på at udnytte produktionskapaciteten i vandsystemer, hvor der ikke fin-
des naturlige bestande eller påtænkes at retablere sådanne.

•  Med henblik på at undgå tab af genetisk variation og indavl skal der ved opdræt anvendes et til-
strækkeligt stort antal moderfisk. Sammensætningen af moderfisk skal være tilfældig og uselektiv.

Sportsfiskernes fisketegn og Fritidsfiskerlicensen giver årligt en samlet indtægt på ca. 30 mio. kr. Af
dette beløb afsættes ca. 13 mio. kr. til udsætning af fisk i ferskvand. Det resterende beløb anvendes til
marine udsætninger, forskning og drift. Udsætningerne i ferskvand har i perioden 1996-99 haft følgen-
de fordeling.

.!"#����� 	77
 	778 	779 	777
Ørred – yngel 1.388.900 stk. 1.474.000 stk. 1.425.300 stk. 1.422.900 stk.
Ørred - ½-års 434.900 stk. 507.600 stk. 499.100 stk. 520.300 stk.
Ørred – 1-års 353.400 stk. 337.400 stk. 327.200 stk. 485.600 stk.
Ørred – ”store”27 415.800 stk. 429.100 stk. 279.300 stk. 295.900 stk.
Ørred – i søer 32.300 stk. 30.800 stk. 40.100 stk. 48.300 stk.
Laks – yngel - - 68.000 stk. -
Laks - ½-års - - 274.000 stk. 184.800 stk.
Laks – 1-års 479.200 stk. 471.400 stk. 210.700 stk. 205.900 stk.
Ål – sætteål28 4.585.000 stk. 2.600.600 stk. 3.040.700 stk. 4.122.000 stk.

Gedde – yngel (søer)29 498.400 stk. 842.800 stk. 796.100 stk. 793.000 stk.
Sandart – yngel (søer) 1.700 stk. 700 stk. 25.000 stk. 25.000 stk.
Karpe – sættefisk (søer) - - 450 stk. 450 stk.
Flodkrebs – yngel/sættekrebs
(søer)

14.200 stk. 5.700 stk. 7.600 stk. 100 stk.

Med henblik på at styrke bevarelsen af de naturlige bestande og den genetiske diversitet, og under hen-
syntagen til befolkningens behov for at drive fiskeri, kan det gennem en revision af politikken for ud-
sætning af arter i ferskvand, overvejes om

•  udsætninger i vandområder med oprindelige, naturlige bestande alene skal baseres på afkom af
moderfisk fra det pågældende område, hvor det er muligt, med henblik på at undgå genetisk ”for-
urening”,

•  udsætninger der har til formål at supplere naturlige bestande, på lokaliteter hvor bestandsstørrelsen
er under bærekapaciteten, skal foretages med forsigtighed af hensyn til de naturlige bestande. I
forbindelse med udarbejdelse af udsætningsplaner vælger man allerede ofte at undlade udsætnin-
ger på lokaliteter, hvor der findes en vis naturlig reproduktion, men hvor bestandsstørrelsen dog
samtidig er under bærekapaciteten,

•  Danmarks Fiskeriundersøgelser skal underrettes om restaureringsarbejder, der har til formål at for-
bedre mulighederne for naturlig reproduktion, med henblik på at kunne revidere udsætningsbeho-
vet for den pågældende lokalitet, hurtigst muligt,

•  de naturlige bestande i højere grad skal beskyttes og ophjælpes gennem et mere bæredygtigt fiske-
ri på lokaliteter, hvor fiskebestande er reduceret som følge af fiskeri, men hvor vandløbskvaliteten
er god,

•  restaurering af vandområder skal fremmes med henblik på at forbedre mulighederne for reproduk-
tion blandt de naturlige bestande,

                                                     
27 ”store” ørreder, er ørreder under mindstemålet (< 25 cm)
28 Ca. 75 % udsættes marint
29 Ca. 100.000 stk. udsættes marint
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•  samarbejdet mellem stat, amter og kommuner kan forbedres, bl.a. gennem udarbejdelse af forvalt-
ningsplaner for udvalgte fiskearter og/eller vandsystemer, med henblik på at bevare og ophjælpe
naturligt forekommende fiskebestande og genetisk diversitet.

Skov- og Naturstyrelsen og Fødevareministeriet finder ovennævnte overvejelser om revision af udsæt-
ningspolitikken for arter i ferskvand relevante, med henblik på at sikre en bedre beskyttelse af de na-
turlige bestande og den genetiske diversitet i de ferske vande.
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Udsætninger af fisk er en praksis, som har en hundredårig historie i mange lande, inkl. Danmark. Det
er dog først i de sidste ca. 50 år, udsætningerne for alvor er blevet systematiserede, og især siden fiske-
plejens indførsel i 1987 har fiskeudsætningerne taget til i omfang. Omend fiskeudsætningerne kan ha-
ve flere forskellige formål (se nedenfor), kan det overordnede formål med udsætningerne siges at være
at kompensere for den manglende produktion af fisk, som primært dårlige miljøforhold men i nogle til-
fælde antagelig også stærkt fiskeritryk er skyld i.
•  Således er de danske vandløb generelt præget af dårlige miljøforhold; 96 % af vandløbsstræknin-

gerne - det vil sige cirka 34.500 km ud af 36.000 - er blevet regulerede med henblik på at opdyrke
de vandløbsnære arealer. Opgravede vandløb er dårlige habitater for alle vandløbsdyr, og især
mangel på gydesubstrat begrænser bestandene for flere arter af laksefisk. Spærringer i vandløb, i
mindre målestok f.eks. ved dambrug og i større målestok ved vandkraftværker, forhindrer i mange
tilfælde vandrende gydefisk i at nå op til gydepladserne. Samtidig går store antal af ungfisk (smolt)
tabt ved de samme spærringer, når de vandrer nedstrøms. Alt i alt har disse forhold haft drastiske
konsekvenser for laksefiskebestandene. Det er således beregnet, at den vilde ørredbestand i ek-
sempelvis Limfjordsområdet nu er mindre end 1/10 af, hvad den burde være under "naturlige" for-
hold.

•  I mange søer har næringsstofbelastning bevirket, at levevilkårene for rovfisk (f.eks. gedde) er ble-
vet forringede, især p.gr.a. forøgede mængder algeplankton, som gør vandet mere uklart. Dette har
ført til, at rovfiskenes normale byttefisk (f.eks. skalle) trives bedre. Da byttefiskenes antal forøges,
og da en stor del af deres føde består af zooplankton, falder mængden af zooplankton. Dette bety-
der samtidig, at der er mindre zooplankton til at græsse algeplanktonet ned, hvorved algeplankto-
net får endnu bedre vilkår, hvorved vandet bliver endnu mere uklart osv., osv. Med andre ord, der
opstår en ond cirkel.

•  I havet har især fiskeri påvirket bestandsstørrelserne for marine fisk. Imidlertid er det for mange
kommercielt vigtige arters vedkommende (f.eks. torsk) næppe muligt at producere og udsætte fisk
i en mængde, der vil have en målbar effekt. For visse arter, bl.a. visse fladfisk, er udsætninger dog
en realistisk mulighed, og der foregår således et pt. arbejde med at undersøge potentialet for at op-
hjælpe bestande af fladfisk igennem udsætning. Her arbejdes der med pighvar i lokale kystnære
områder og med skrubber i fjordområder.
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Det skal med det samme slås fast, at fiskeudsætninger må betragtes som en form for symptombehand-
ling. Den eneste varige løsning på de problemer, som er skyld i nedgangene i bestandsstørrelser, består
i at identificere selvsamme problemer og løse dem. Hvis det eksempelvis er mangel på gydesubstrat,
som bevirker, at en bestand er gået tilbage, kan det reelle problem kun løses ved restaurering af gyde-
bankerne. Selv om dette er indlysende, er det dog ikke desto mindre et faktum, at i både Europa og
Nordamerika har udsætninger været det første og ofte eneste tiltag til at modvirke nedgange i bestands-
størrelser for især laksefisk. Dette er i de senere år blevet kritiseret fra forskellig side, og det anbefales
nu, at udsætninger i stedet indgår som et blandt flere mulige tiltag, som kan iværksættes for at gen-
etablere fiskebestandenes produktion. Således har Cowx (1994) og Hansen (1996) (i en form tillempet
danske forhold); se litteraturliste) foreslået formaliserede beslutningsprocedurer for bestandsophjælp-
ning, som i grove træk lyder som følger:
1. Det skal undersøges og dokumenteres, om der rent faktisk er foregået en nedgang i størrelsen af de

pågældende bestande.
2. Hvis der virkelig er tale om nedgang i størrelsen af en bestand, skal de konkrete årsager hertil

identificeres.
3. Hvis de konkrete årsager kan identificeres, skal man søge målrettet at løse disse problemer.
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4. Hvis man ikke er i stand til at løse problemerne (f.eks. fordi det vil koste et astronomisk beløb at
udføre vandløbsrestaurering), kan fiskeudsætninger komme på tale, men vel at mærke hvis
a) Udsætningerne ikke har negative konsekvenser for de vilde fiskebestande samt det omgivende

økosystem og
b) Udsætningerne reelt kan forventes at forøge bestandsstørrelserne. Det nytter f.eks. ikke at

sætte ørreder ud i et vandløb, hvis årsagen til at den naturlige bestand er gået tilbage, skyldes
at vandløbet tørrer ud om sommeren.

Deciderede flowdiagrammer, som illustrerer beslutningsprocedurerne kan findes i Cowx (1994) og
Hansen (1996).

Som tidligere nævnt er det overordnede formål med de fleste fiskeudsætninger at kompensere for ned-
gangene i bestandsstørrelser. De mere præcise formål kan dog være ret forskellige, og man kan opdele
udsætningerne i følgende typer:

0�������" !"#�������� Hvis en bestand er akut truet, kan udsætninger være den eneste mulighed for
at redde bestanden. Disse udsætninger udgør en meget lille del af de samlede udsætningsmængder i
Danmark. Reelt er det kun udsætning af snæbel og laks i vestjyske vandløb, som hører hjemme i denne
kategori. Det er umiddelbart indlysende, at hvis bestande er akut truede må udsætninger også følges op
af en fredning af de pågældende bestande.

�������������" !"#���������Hvis en fiskebestand er udryddet på grund af eksempelvis forurening,
kan den genetableres ved udsætninger. Disse udsætninger udgør en mindre del af de samlede udsæt-
ningsmængder.

���$��"�����" !"#���������Opstemninger ved eksempelvis dambrug eller vandkraftværker øde-
lægger ofte ørredernes og andre fisks gydepladser eller adgang til dem. Som kompensation for den
manglende produktion af ørred, er de pågældende dambrug eller vandkraftværker blevet pålagt at ud-
sætte ørred. Lokalt kan disse udsætninger være af stor kvantitativ betydning.

��"(��� !"#���������De fleste udsætninger af laksefisk i Danmark hører ind under denne kategori, og
det samme gælder for de marine udsætninger. Specielt udsætninger af ørredsmolt i åmundinger er pri-
mært beregnet på at gavne fiskeriet, mens udsætninger af yngel og etårsfisk både sker med henblik på
at gavne fiskeriet men også i håb om at fiskene skal indgå i gydebestanden. Det må imidlertid også slås
fast, at sidstnævnte udsætninger ikke kan betragtes som "bevaringsudsætninger". Der er givetvis kun
tale om få laksefiskebestande i Danmark, som ikke ville kunne overleve uden man foretog udsætnin-
ger, hvis man vel at mærke samtidig lod være med at fiske på de samme bestande. Med andre ord, ud-
sætninger kan være med til at sikre, at man kan befiske bestande, uden at bestandene bliver kritisk små
eller ligefrem uddør. Tilrettelagt på en økologisk og genetisk forsvarlig måde, kan udsætninger således
være med til at sikre, at man kan have en bæredygtig udnyttelse af bestandene. Samtidig må man ikke
underkende den opmærksomhed et vandløb får fra sportsfiskernes side, når der udsættes laksefisk i det.
Dette sikrer, at miljøtilstanden i vandløbet følges med stor opmærksomhed og at evt. miljøforringelser
vil blive rapporteret til de lokale myndigheder. Dermed kommer ørred og laks til at virke som "para-
ply-arter", som sikrer at miljøforholdene også er acceptable for andre vandlevende dyr, såsom andre
fisk, insekter, krebsdyr, padder m.m., som måske ellers let kan blive overset i bestræbelserne på at be-
vare den biologiske mangfoldighed.

���"(����"�#""���� !"#���������For at optimere udsætningerne forskes der i de udsatte fisks over-
levelse. Disse udsætninger udgør en meget lille del af de samlede udsætningsmængder ( af de marine
udsætninger udgør disse udsætninger dog en markant andel ).

0������$ ������" !"#����������Som tidligere nævnt er sammensætningen af fiskebestandene i ad-
skillige søer i ubalance på grund af forøget næringsstoftilførsel, således at fiskearter, der æder
zooplankton forekommer i unaturlig stor mængde. Derved får den algeplankton, der skulle have været
fødegrundlaget for zooplankton, unaturligt gode vilkår, og søerne bliver uklare. Selv hvis man reduce-
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rer næringsstoftilførslen, kan en  søs økosystem blive fastholdt i denne onde cirkel. Imidlertid kan man
"skubbe" økosystemet tilbage i balance ved at udsætte ungfisk af rovfisk, der æder de fisk, som spiser
zooplankton. Dermed bliver vandet igen klarere, rovfiskene i søen klarer sig bedre og kan lettere holde
bestandene nede på de fisk, som æder zooplankton; med andre ord, søens økosystem kommer ind i en
"god cirkel".

�����! (���������������Tidligere blev der udsat arter, der ikke er hjemmehørende i den danske natur.
Eksempler herpå er sandart og regnbueørred. Der forekommer stadig udslip af regnbueørreder fra både
fersk- og saltvandsdambrug. Regnbueørredernes ynglesucces under danske forhold har dog vist sig at
være yderst begrænset, men i princippet kan de have negativ økologisk påvirkning af andre arter, f.eks.
ved at være smittebærere eller opgrave gydebanker fra andre fisk. Der er ligeledes eksempler på, at fi-
skearter - eksempelvis stalling - er blevet overført fra en landsdel til en anden, hvor den ikke er natur-
ligt forekommende. Ansøgninger om den type af udsætninger behandles meget restriktivt af myndig-
hederne, og finder derfor ikke længere sted i praksis. Imidlertid er andre ikke-hjemmehørende arter,
såsom lille hundefisk, i de senere år blevet indslæbt i danske søer og vandløb. Dette er antagelig fore-
gået ved, at udenlandske sportsfiskere har medbragt de pågældende arter som agnfisk og efter endt fi-
skeri har hældt de overskydende agnfisk ud i søen.

Selve udsætningsmaterialet kan også være af to hovedtyper:

'���� �""������: I særlig grad for ørredens vedkommende, men også i nogen grad for laks, har det
været gængs praksis at udsætte fisk fra deciderede dambrugsstammer. Disse dambrugsstammer er ble-
vet etableret ved, at man på et tidspunkt har indfanget nogle vilde moderfisk fra et vandløb og dernæst
opdrættet efterkommere af disse gennem mange generationer i et dambrug. Der er således eksempler
på ørredstammer i Danmark, som er op til 100 år gamle. I mange tilfælde har man bevidst foretaget
selektion, dvs. fremavlet bestemte egenskaber som f.eks. hurtig vækst eller bestemte farvetegninger.
Under alle omstændigheder vil ophold gennem flere generationer i dambrug føre til, at fiskene gene-
tisk tilpasses forholdene i dambruget i stedet for forholdene i naturen. Endvidere er det ofte observeret,
at brug af for få moderfisk i opdrættet har ført til indavl og tab af genetisk variation. Genetiske analyser
af de vigtigste danske dambrugsstammer af ørred har vist, at der i flere tilfælde er tale om formindsket
genetisk variation i forhold til vilde ørredbestande. Endvidere har de fire kvantitativt vigtigste dam-
brugsstammer (udgør ca. 80% af alle udsatte dambrugsørreder) stort set samme oprindelse og er gene-
tisk meget ens. Dermed kan udsætninger af disse fisk betyde, at de vilde bestandes genpuljer ensrettes
via massiv påvirkning fra dambrugsfiskenes snævre genpulje.

:��������:: I de senere år har udsætning af fisk fra "egen avl" i større og større grad vundet indpas i
stedet for udsætning af dambrugsfisk. Kort fortalt indfanges hvert år vilde moderfisk, som stryges for
æg og sæd. Dernæst opdrættes afkommet i dambrug, hvorefter de sættes ud i det vandløb eller den sø,
moderfiskene kom fra. Dette må anses for en miljømæssigt langt mere skånsom måde at sætte fisk ud
på i forhold til udsætning af dambrugsfisk; man undgår genetisk ensretning af de vilde bestande og
man får ikke opblandet de vilde fisks genpuljer med gener fra dambrugsfisk. Denne type udsætning er
dog heller ikke nødvendigvis problemfri; hvis man bruger for få moderfisk, kan det resultere i indavl
og tab af variation, og man kan ikke helt undgå tilpasning til dambrugsforhold på bekostning af tilpas-
ninger til naturlige forhold. Det er hovedsageligt lokale udsætningssammenslutninger og sportsfisker-
foreninger, som varetager denne type udsætninger.

&���
����������������������������������������
�
Tilladelse til udsætning af fisk skal søges i Fiskeridirektoratet. Udsætninger skal desuden foretages i
henhold til gældende veterinære regler. Dette område sorterer under Fødevaredirektoratet. Udsætning
af arter, der ikke hører hjemme i den danske natur, behandles af Skov- og Naturstyrelsen, og behandles
som nævnt, meget restriktivt.
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Udsætninger af laks, ørred og ål er baseret på såkaldte udsætningsplaner. Udsætningsplanerne findes
for alle fiskevandsmålsatte vandløb i Danmark og er struktureret på følgende måde: Fiskebestandene i
alle vandløb bliver ca. hver 7. år undersøgt af Danmarks Fiskeriundersøgelser. Antallet af ørred og laks
sammenlignes med den optimale tæthed, den givne vandløbsstrækning burde have. Den optimale tæt-
hed kaldes for også for vandløbets bærekapacitet, og den afhænger især af god vandkvalitet og stor fy-
sisk variation. Det antal fisk, som mangler i forhold til vandløbets bærekapacitet, er den mængde der
siden kan udsættes. I praksis går man dog mere og mere over til at undlade udsætninger, hvis der er en
nogenlunde tilfredsstillende naturlig produktion. Udsætningerne af ørred og laks i vandløbene er altså
baseret på biologiske principper og der udsættes ikke flere fisk, end vandløbet naturligt vil kunne pro-
ducere.

D���������������������������������������������������������������
Udsætninger af fisk kan give anledning til en række økologiske og genetiske problemer, som her kort
vil blive skitseret:

;(�����"(��$���������
•  <�!����������"���!""�����"#�������Ændring af bestandssammensætning fremføres nogle

gange som et problem i forbindelse med udsætninger. Det er dog også indlysende, at man faktisk
ønsker en ændring af bestandssammensætningen, når man sætter fisk ud, da formålet jo er at for-
øge bestandsstørrelsen for de pågældende arter. Det er dog et problem, hvis man overskrider den
naturlige bærekapacitet. Udsætningsplanerne, som er beskrevet ovenfor, skulle dog sikre, at dette
ikke foregår i vandløbene. I de marine områder er det straks sværere at vurdere, om eksempelvis
havørreder, som er resultatet af udsætninger, påfører andre arter fødekonkurrence. Undersøgelser
af fødebiologien hos danske havørreder har dog vist, at de ved de nuværende bestandsstørrelser
kun kan æde en brøkdel af den tilgængelige føde.

•  ����,�"������"&�!������Flytninger af fisk mellem områder, f.eks. via udsætninger eller udslip
fra opdrætsanlæg, kan føre til, at sygdomme overføres fra disse fisk til vilde fiskebestande eller til
andre opdrætsanlæg. Som nævnt ovenfor findes der veterinære regler til at imødegå dette problem.
Eksempelvis er hele landet således opdelt i veterinære zoner for at undgå spredning af sygdommen
VHS, og det er ikke tilladt at udsætte fisk i VHS-frie zoner, hvis de stammer fra en zone, som ikke
er VHS-fri.

•  ���,������"(�����&(. Et ofte overset problem i forbindelse med udsætninger består i, at det ofte fø-
rer til et forøget fiskeritryk, både på de udsatte fisk, men i mange tilfælde også på vilde bestande,
som ikke er genstand for udsætninger, men opholder sig i de samme områder som de udsatte fisk.
F.eks. kan udsætning af ørred føre til et forøget havørredfiskeri på kysten, som samtidig decimerer
vilde, ikke-udsætningspåvirkede bestande.

������"(��$����������Genetisk variation er det "råstof", som sikrer at arter og bestande fortsat kan
tilpasse sig ændrede miljøforhold, som for eksempel ændringer i klimaet, og kan opretholde og evt.
udvikle ny modstandsdygtighed mod sygdomme. For mange fiskearters vedkommende, i særdeleshed
laksefisk, har man observeret store genetiske forskelle mellem de enkelte bestande, og det er påvist at
de enkelte bestande kan besidde tilpasninger til lokale forhold. Udsætninger kan på forskellig vis risi-
kere at ødelægge disse genetiske ressourcer.
•  ��!��������������������"(������������Hvis der bruges for få moderfisk til opdræt, kan dette resul-

tere i at vigtig genetisk variation går tabt, og ligeledes kan der opstå problemer med indavl. Dette
kan være et problem med alle typer udsætninger.

•  ���",��$+���������������"����������"(����������!����"(���"���!���Vilde fiskebestande er netop
vilde og ikke husdyr. Det må derfor være målet med udsætninger af fisk af "egen avl", altså af lo-
kal herkomst, at opdrættet af udsætningsfisk afstedkommer så få og små genetiske ændringer som
muligt. Langt hovedparten af de foreninger, som beskæftiger sig med "egen avl", efterlever dette
princip, men desværre findes der udsætningsforeninger, som bevidst søger at fremavle bestemte
træk, som f.eks. hurtig vækst, og kun benytter sig af moderfisk over en vis størrelse og kasserer
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alle mindre fisk. Dette kan afstedkomme uhensigtsmæssige genetiske ændringer i de pågældende
bestande. I praksis fører det oftest også til, at der bruges alt for få moderfisk.

•  ���!����"(���"���!�"����$ �3����"�����"����!���� �"��"(���"����$ �3�. Udsætning af dam-
brugsfisk i vilde bestande kan føre til, at de vilde bestandes genpulje "fortyndes" og til sidst er-
stattes af dambrugsfiskenes genpulje. Hermed er de vilde bestandes genetiske mangfoldighed gået
tabt og i stedet erstattet af dambrugsfiskenes snævre og ikke naturligt tilpassede genpulje. Selv
hvis dambrugsfiskene og deres "krydsninger" med vildfisk klarer sig dårligere end de "rene" vild-
fisk, kan dambrugsfiskene alligevel ende med at have erstattet vildfiskebestandene, hvis man ud-
sætter dambrugsfiskene med en højere rate, end naturlig selektion kan fjerne dem igen. Det menes
også, at hvis genetisk meget forskellige genpuljer blandes sammen, kan dette føre til såkaldt "ud-
krydsningsdepression". Dette består i, at kombinationer af gener, som eksempelvis kan være in-
volveret i lokale tilpasninger, "brydes op", hvorved tilpasningerne går tabt og de pågældende fisk
klarer sig dårligt.

Med henblik på at undgå de beskrevne problemer, har Danmarks Fiskeriundersøgelser udarbejdet ge-
netiske og økologiske retningslinier for fiskeudsætninger (Berg & Hansen, 1998). Det fremgår her
blandt andet

•  at der ikke må udsættes fisk i et antal, så den naturlige bærekapacitet overskrides
•  at gældende veterinære regler skal overholdes
•  at i vandløb, hvor der findes vilde laks eller ørreder, skal udsætningsmaterialet baseres på afkom af

de vilde fisk fra samme vandløbssystem, dvs. der må ikke udsættes dambrugsfisk
•  at der skal bruges tilstrækkelig mange moderfisk for at undgå indavl og tab af variation (dvs. en

minimums- effektiv populationsstørrelse på 50)
 
 Den hidtidige udsætningspraksis er endvidere i de seneste år blevet ændret på flere punkter.
•  Således tillades det ikke længere at sætte ørred ud direkte på kysten. Disse fisk har nemlig ikke

noget hjemvandløb at vandre til i forbindelse med gydningen, og i stedet kan de strejfe op i tilfæl-
dige vandløb og dermed påvirke vilde bestande.

•  Anbefalingen om ikke at udsætte dambrugsfisk i vandløb med vilde bestande vil blive håndhævet
hårdere. De steder, hvor dambrugsfisk stadig udsættes i vilde bestande vil denne aktivitet blive af-
viklet med henblik på at erstatte udsætningsmaterialet med fisk af "egen avl".

=�������������
���������������������
����
 I det følgende vil der kort blive gjort rede for udsætningssituationen for de enkelte fiskearter.
 
 ;���!� Ørreden er den art, som i størst omfang er genstand for udsætninger i Danmark. Der udsættes
således 3-4 millioner ørreder om året, hvoraf lidt over halvdelen er baseret på "egen avl" og resten på
dambrugsstammer. En række populationsgenetiske undersøgelser har påvist, at der findes vilde og an-
tagelig oprindelige ørredbestande i mange flere vandløb end oprindelig antaget. Således har antals-
mæssigt meget store udsætninger af dambrugsfisk i nogle vandløb kun haft en begrænset effekt på de
vilde genpuljer. Dette gælder f.eks. Karup Å, hvor en igangværende undersøgelse viser, at ca. 95% af
den nuværende genpulje er oprindelig og højst ca. 5% stammer fra udsatte dambrugsfisk. Der findes
dog også eksempler på vilde bestande, som er blevet "genetisk forurenede" af dambrugsørred, f.eks.
Skjern Å, hvor  35-40% af den nuværende genpulje skønnes at stamme fra dambrugsfisk. Antagelig
skyldes det, at man de fleste steder ikke har udsat dambrugsfisk i større mængde, end at naturlig selek-
tion med tiden har kunnet fjerne dem. I modsætning hertil har den vilde ørredbestand i Skjern Å har
været så lille, at udsætningerne af dambrugsfisk har haft en forholdsvis større indvirkning på den vilde
genpulje. Det skal stærkt understreges, at selv i tilfælde, hvor der ikke længere findes noget større ge-
netisk levn fra udsatte dambrugsfisk, har udsætningerne været skadelige. Vildfiskene har nemlig
"spildt" deres gener på at gyde med dambrugsfisk, hvilket har resulteret i afkom, der har klaret sig dår-
ligt.
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 Den største koncentration af oprindelige, vilde ørredbestande findes i Jylland, især Østjylland og Lim-
fjordsområdet, samt på Bornholm. På Fyn har man tidligere antaget, at de oprindelige bestande var ud-
døde bl.a. p.gr.a. gentagne ensilageforureninger, men en nylig genetisk undersøgelse tyder imidlertid
stærkt på, at der findes levn af oprindelige bestande. På Sjælland er mange oprindelige bestande bukket
under, men der findes også her stadig oprindelige bestande, f.eks. i Mern Å og Flads Å. Udsætninger
af ørred fra dambrugsstammer finder især sted på Fyn og Sjælland, men også i Jylland. "Egen avl"
vinder dog frem alle steder. På Bornholm er forholdene for ørredbestandene så gode, at der slet ikke
foregår udsætninger.
 
��("��Laksen var tidligere udbredt i en række vestjyske åer samt Gudenåen i Østjylland. Sidstnævnte
bestand uddøde imidlertid i 1920'erne, da Tangeværket blev bygget. Indtil for nylig troede man, at der
kun fandtes een overlevende laksebestand i Danmark, nemlig i Skjern Å. Analyser af DNA fra gamle
skælprøver fra de oprindelige bestande (fra 1910'erne), sammenholdt med analyser af de nuværende
laks i vandløbene, har imidlertid vist, at der findes rester af oprindelige laksebestande i Varde og Ribe
Å, og måske også Storåen. Desværre havde man forinden startet den såkaldte "laksehandlingsplan",
hvor man ville genetablere laksebestande i vandløbene på basis af udsatte laks fra svenske, skotske og
irske vandløb. Disse udsætninger er nu stoppet, og der tillades kun udsætninger af vestjyske laks i de
vestjyske vandløb. I Varde, Ribe og Storåen har man iværksat "egen avl" baseret på de tilbageværende
oprindelige laks. For at undgå at få blandet de udsatte "fremmede" laks ind i avlen, bliver alle opfan-
gede moderfisk analyseret v.hj.a. genetiske markører, hvor det med 98%'s sikkerhed kan afgøres, om
en laks er "fremmed" eller "vestjysk".

De danske udsætninger af laks i  Østersøen udgør et problem, som vil blive behandlet i et særskilt
indlæg.

=�: Ålen er en art, som har været i rivende tilbagegang gennem de seneste år. Årsagerne hertil er ukla-
re, men bl.a. klimatiske ændringer og overfiskeri har været foreslået. Der udsættes ca. 4 millioner sæt-
teål om året i Danmark. Imidlertid er det endnu ikke muligt at opdrætte ål, så i stedet udsætter man
fisk, som er importeret fra Middelhavsområdet. Ålen gyder i Sargassohavet, men om der er tale om
een stor genetisk homogen bestand indenfor hele udbredelsesområdet, eller flere genetisk forskellige
bestande, er endnu uafklaret og utroligt vanskeligt at undersøge på grund af det generelle ukendskab til
artens gydebiologi.

>���:  Der udsættes ca. 0,5 - 1 million helt om året i Danmark, baseret på "egen avl". Dette foregår
fortrinsvis i brakvand. I ferskvand har det vist sig, at introduktion af helt kan have en uhensigtsmæssig
indvirkning på økosystemet, idet de i stort omfang spiser zooplankton (se afsnittet om baggrunden for
fiskeudsætninger). Om "�#����� er en særskilt art i forhold til helt lader sig ikke afgøre med sikker-
hed. Populationsgenetiske undersøgelser har imidlertid vist, at helt og snæbel er nært beslægtede.
Helt/snæbel er indvandret til Danmark efter sidste istid via Elben-flodsystemet, og de to former har
efter alt at dømme udskilt sig fra hinanden i løbet af de 10-12.000 år siden da. Snæbelen var tidligere
udbredt over hele Vadehavsområdet, men den eneste resterende oprindelige bestand findes nu den
danske Vidå. Den adskiller sig fra andre helt-fisk bl.a. ved at kunne tåle oceanisk saltvand og ved at
have en ejendommelig morfologi (en lang "næse"). Der er tidligere foretaget udsætninger af snæbel
("egen avl") i Vidåen, da bestanden ellers var akut truet af udryddelse, ligesom den er forsøgt genin-
troduceret i de øvrige Vadehavsvandløb. Således forekommer der nu også snæbel i Varde Å, Sneum
Å, Kongeå, Ribe Å, Brøns Å og Brede Å. Det er imidlertid usikkert, om den i disse vandløb på sigt vil
være i stand til at etablere selvreproducerende bestande.

��!!�: Gedden udsættes især i forbindelse med biomanipulation, men også som "fiskeriudsætninger".
Udsæningsmængderne svinger en del, mellem ca. 0,1 og 1 million om året. Udsætningsmaterialet be-
står af afkom af vildfisk fra forholdsvis få søer, som så spredes ud over en række søer i hele landet.
Man forsøger nu at gøre udsætningerne mere lokale, f.eks. ved kun at bruge gedder fra sjællandske sø-
er til udsætning på Sjælland. Der er p.t. undersøgelser i gang med henblik på at opnå en bedre forståel-
se af geddens genetiske bestandsstruktur.
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���!(���": Flodkrebsen er selvfølgelig ikke en fisk, men det er imidlertid en art, som er genstand for
udsætninger. Der udsættes ca. 10-12.000 sættekrebs om året i Danmark, fortrinsvis i isolerede
smådamme og søer. Udsætningsmaterialet stammer fra tilfældige bestande. Der vides intet om kreb-
sens genetiske bestandsstruktur i Danmark.

���*��� og "(� ���: Man har tidligere i Danmark forsøgt sig med udsætninger af torsk, men dette har
vist sig næppe at være rentabelt. For nærværende er de marine udsætninger koncentreret om pighvar
(udsættes flere steder i de indre danske farvande) samt skrubbe (udsættes i Limfjorden). Udsætnings-
mængderne varierer en del, med 10.000  1-årige eller flere end 100.000 0-gruppe pighvar og op til
70.000 0-gruppe skrubber om året. For skrubbens vedkommende er der decideret tale om "egen avl",
mens pighvarudsætningerne har været baseret på fisk fra kommercielle opdræt. Der har indtil nu pri-
mært været tale om forsøgsudsætninger, og det må anses for usandsynligt at disse skulle have afsted-
kommet genetiske skadevirkninger på vilde bestande. Der vides kun meget lidt om skrubbens geneti-
ske bestandsstruktur, mens pighvarren p.t. er genstand for populationsgenetiske undersøgelser.

=���������������������
Som det er beskrevet ovenfor har udsætningerne mere og mere bevæget sig i en retning, hvor man ta-
ger hensyn til såvel det omgivende økosystem som de vilde fiskebestandes genetiske ressourcer. Dette
er helt klart en udvikling, som vil fortsætte, og man vil givetvis i stort omfang se udsætninger af dam-
brugsfisk blive erstattet af udsætninger af "egen avl". Ligeledes vil man i højere grad se udsætningerne
som et blandt flere mulige tiltag til at ophjælpe bestandene, i sammenhæng med habitatrestaurering og
forbedring af passageforhold, i stedet for at betragte udsætninger i sig selv som det eneste saliggøren-
de. Omvendt er det næppe sandsynligt, at man indenfor en overskuelig fremtid vil genskabe så gode
miljøforhold i vore vande, at man helt kan stoppe udsætningerne uden også at påvirke det rekreative fi-
skeri (og den associerede turistindustri m.m.) i stærkt negativ retning. Udsætningerne vil derfor fort-
sætte med at være et "nødvendigt onde", men de fleste skadevirkninger vil kunne minimeres eller helt
undgås, hvis man har tilstrækkelig biologisk viden om, hvordan fiskeudsætningerne påvirker såvel
økosystemet som de vilde artsfæller, og sørger for at udmønte denne viden i praktiske anbefalinger.
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•  ��!���!�����forekommer når en art, der ikke har levet i den danske natur siden sidste istid,
uden menneskelig indblanding spredes fra sit naturlige udbredelsesområde til dansk natur.

•  �����!���!�����er�når en art på et eller andet tidspunkt siden den sidste istid har været fore-
kommende i Danmark og uden menneskelig mellemkomst atter indfinder sig i den danske na-
tur.

•  �����! (�����sker når en art, der ikke har levet i den danske natur siden sidste istid, ved men-
neskelig mellemkomst sættes ud i naturen eller slipper ud fra fangenskab.

•  ���"�����������! (�����sker når en art aktivt (”med vilje”) sættes ud i naturen. Nogle steder og-
så kaldet ”bevidst introduktion”.

•  .���"�����������! (�����sker når enten når en art følger med varer eller mennesker som ”blinde
passagerer” ind i landet/regionen/området eller når dyr og undslipper fangenskab og planter
spredes fra dyrkede områder. Denne introduktionsmåde er nogle steder også kaldet ”ubevidst
introduktion” eller ”indslæbning”.

•  �������! (�����sker når en art, der har levet i den danske natur siden sidste istid ved menne-
skelig mellemkomst  sættes ud i den danske natur.

•  .!"#����� sker når mennesket sætter en art ud i naturen, og arten i forvejen er naturligt fore-
kommende.

•  0�������" !"#������� er udsætning af beskyttelseskrævende arter som sættes ud med henblik
på at ophjælpe den givne art lokalt eller nationalt, ofte ved supplering af det genetiske materi-
ale.

•  >3����*,���!����� er en art, som siden sidste istid på et eller andet tidspunkt har tilhørt
dansk natur.

•  �((��*3����*,���!����� er en art, som siden sidste istid ikke på et eller andet tidspunkt har
tilhørt dansk natur.

•  ����"�������er en ikke hjemmehørende art, som ved sin konkurrencedygtighed forskyder den
økologiske balance i et givet dyre- eller plantesamfund.

•  �����������"$����� for en art arter eller en artsgruppe beskriver status, økologiske faktorer og på-
virkninger/trusler for arten eller artsgruppen, samt retningslinjer for den fremtidige forvaltning af
arten eller artsgruppen.
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Wilhjelmudvalget besluttede på sit første møde at nedsætte 4 arbejdsgrupper til at forberede materiale
til udvalget om en række centrale temaer. Medlemmerne af arbejdsgrupperne udpeges blandt udvalgets
medlemmer, som dog vil kunne repræsenteres af en stedfortræder.

D�����������������������
For alle grupperne gælder, at de skal:

•  udarbejde materiale til og forelægge forslag for udvalget,
•  efter behov indkalde særlige eksperter til støtte for sit arbejde,
•  efter behov forestå en dialog med interesseorganisationer, som ikke er medlemmer af udval-

get, om analyser og forslag på disse organisationers interesseområder,
•  tage initiativ til ændringer i synopsis og/eller fremskaffelse det materiale, som gruppen gen-

nem sine drøftelser finder hensigtsmæssigt at udarbejde,
•  bidrage med oplæg til de 2 planlagte konferencer.
•  påbegynde arbejdet snarest muligt efter Wilhjelmudvalgets første møde, efter nærmere aftale

mellem formanden og sekretariatet, samt aflægge endelig rapport til udvalget primo marts
2001, eller efter nærmere aftale med udvalgets formandskab.

Grupperne sekretærbetjenes af Handlingsplansekretariatet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsens
fagkontorer eller andre udvalgte personer. Medlemmerne kan påtage sig skriveopgaver. Møderne til-
rettelægges i samarbejde mellem formanden og sekretariatet. Møderne holdes hos Skov- og Natursty-
relsen i Haraldsgade eller hos en af de deltagende medlemmers institutioner.
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Arbejdsgruppen udarbejder oplæg til følgende dele af udvalgets samlede rapport:

•  Bidrag til beskrivelsen af status og udvikling for den biologiske mangfoldighed samt vurde-
ring af målopfyldelse (synopsis kap.III).

•  Natur- og landskabsbeskyttelse, herunder særligt større sammenhængende områder og grønne
netværk, naturkvaliteten i de internationale naturbeskyttelsesområder og forbedring af natur-
kvaliteten i de lysåbne biotoper (synopsis kap.V, 1.1, 1.3 og 4.3).

•  Opstilling af et program for fremtidig naturovervågning på basis af indikatorer (synopsis
kap.V, 4.7 og 4.8).

•  Bidrag til analysen af virkemidler, behovet for forskning og udvikling samt dialog med of-
fentligheden (synopsis kap. V, 9, 10 og 11).

•  Formulering af forslag til fremtidig indsats på disse områder (synopsis kap.VI, 1).
•  Bidrag til belysning af de økonomiske konsekvenser af forslagene (synopsis kap.VI, 2 og 3).

Gruppens arbejde omfatter både terrestriske naturtyper og de ferske vande.

Udredningsprojekterne: "Status og udvikling over de seneste 10-20 år for udvalgte lysåbne biotoper",
"Udvalgte europæiske landes erfaringer med terrestriske naturovervågningsprogrammer mv." og "Ud-
pegning af indikatorer og opstilling af overvågningsprogram på naturområdet", indgår i arbejdet.
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Hans Henrik Christensen, Skov- og Naturstyrelsen
Jens Peter Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen
Peter Vestergaard, Københavns Universitet
Michael Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening
Tommy Dybbro, WWF-Verdensnaturfonden
Niels Kanstrup, Danmarks Jægerforbund
Jytte Heslop, Amtsrådsforeningen
Torben Moth Iversen, Danmarks Miljøundersøgelser
Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening
Peder Agger, Naturrådet
Henning Pedersen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Knud Aavang Jensen, Fødevareministeriet
Tony Christensen, Miljøstyrelsen
Henrik Høegh, De Danske Landboforeninger
Jens Peter Skovsgaard, Forskningscenter for Skov og Landskab
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
Niels Peter Dalsgård Jensen, Dansk Skovforening
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Tine Nielsen Skafte, Handlingsplansekretariatet
Henrik Knuth-Winterfeldt, Handlingsplansekretariatet
Lone Bjørn, Handlingsplansekretariatet
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