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Dette katalog omfatter en samlet oversigt over anbefalede og potentielt relevante virkemidler på baggrund af de tre skitseprojekter og den sammenstillende diskussion.
Virkemidler forstås bredt som metoder, processer, aktiviteter, anlæg og tiltag til gavn for biodiversitet og rekreative værdier og omfatter dermed både administrative og
praktiske forhold.
Faglige og forvaltningsmæssige fordele og ulemper ved de enkelte virkemidler er beskrevet i forhold til konsekvenserne for områdernes samlede biodiversitet. Der er så vidt
muligt knyttet økonomiske vurderinger til de væsentligste foreslåede virkemidler. Kataloget kan også ses som anbefalinger til en samlet overordnet fremgangsmåde ved
etablering af naturnationalparker i sammenhængende skovområder. Det er generelt vigtigt, at virkemidlerne sammentænkes både tidsmæssigt og rumligt i forhold til at opnå
de ønskede mål.

Proces

Virkemiddelkataloget kan læses som et selvstændigt dokument og bruges som inspiration ved konkrete fremtidige projekter i skovene.

Virkemiddel

Overordnet beskrivelse

Primære fordele

Primære ulemper

Økonomi

National strategi

For at opnå de mest robuste projekter med bedst mulig effekt i
forhold til sikring og udvikling af biodiversiteten, vil en national
strategi og proces baseret på ekspertviden samt lokal viden og
interesser være gavnlig. En sådan strategi og proces vil kunne sikre
prioriteringer på alle niveauer.
En opdeling i faser med tydelige delmål vil være relevant på både
nationalt og lokalt niveau. Første fase kan være en overordnet
national prioritering af områder. Anden fase kan omfatte
skitseprojekter for områderne, tredje fase konkrete projekter og
fjerde fase driftsplaner.
Et rent praktisk samarbejde mellem fagfolk inden for skovdrift,
biodiversitet/skovøkosystemer, friluftsliv, kulturmiljø m.v. vil give
grundlag for de bedst belyste løsninger. Et sådant samarbejde bør
fungere lige fra den tidlige proces med identifikation af områder og
videre under driften af arealerne.

Mulighed for sikring af alle
niveauer af biodiversitet
samt indarbejdelse af brede
interesser. God forankring og
velbegrundede prioriteringer
kan skabe robuste løsninger
og spare tid og ressourcer i
længden.

Der skal evt. indgås upopulære
kompromiser mellem nationale
og lokale interesser. Processen
vil blive mere tidskrævende i
den indledende fase.

-

Alle væsentlige værdier og
viden sikres. Synergier
mellem forskellige værdier
kan identificeres og udnyttes.

Der skal eventuelt indgås
upopulære kompromiser mellem
faglige prioriteringer. Processen
vil blive mere tidskrævende.

-

Både udvælgelsen af skovområder og udarbejdelsen af de konkrete
planer vil være af interesse for en bred kreds af borgere og
foreninger. Det vil derfor være oplagt med en samlet nationalt
tilrettelagt proces, hvor det sikres, at alle interessenter involveres
reelt. Fremtidsværksteder/workshops vil være relevante metoder.
Ved etablering af eventuelle bestyrelser, nye brugerråd eller
lignende bør repræsentationen og involveringen af de mange
interessenter fortsættes.

Alle de væsentlige interesser
høres, og der vil være
mulighed for
langtidsholdbare løsninger,
som tilgodeser eller
accepteres af alle interesser.

Der skal eventuelt indgås
upopulære kompromiser mellem
forskellige interesser. Processen
vil blive mere tidskrævende.

-

Tværfagligt samarbejde

Involvering

Metode og fremgangsmåde

Identifikation af
eksisterende værdier og
potentialer

Store
sammenhængende
arealer

Zonering

Der er i dag et rimeligt godt fagligt datagrundlag samt egnede
praktiske metoder baseret på GIS, som vil være et effektivt
udgangspunkt for at udvælge og forvalte områderne. Et væsentligt
grundlag er blandt andet HNV-kortlægninger,
habitatkortlægninger, registreringer af § 3-beskyttede arealer samt
driftsplaner og artsforvaltningsplaner. Hertil kommer
kortlægningen af §25-skove.
Ud over at være et godt grundlag for at udarbejde skitseprojekter
på niveauet i denne rapport vil kortgrundlaget for blandt andet
HNV-skov konkret kunne anvendes ved prioritering af indsatser i
skovene og danne baggrund for en planlagt feltkortlægning af
naturværdier i skovene, eksempelvis som supplement til de
kortlagte skovarealer i habitatområderne.
Det er relevant at udlægge sammenhængende arealer på flere
tusinde hektar og gerne større. Arealer i denne størrelsesorden vil
give mulighed for at omfatte landskaber med mange naturtyper og
levedygtige bestande af et bredt udsnit af arter. Sådanne områder
vil desuden give egnede forhold for større bestande af græssere
som fremmer naturlige økologiske processer.
De udlagte arealer inden for de enkelte statsskovområder bør være
så store, at der kan skabes større sammenhængende arealer,
samtidig med at alle de væsentligste områder med særlig høj
biodiversitet og potentiale for høj biodiversitet omfattes. Således
bliver udgangspunktet de naturmæssige målsætninger og forhold
og ikke specifikke arealstørrelser.

Der kan udarbejdes og
præsenteres brugbare
analyser på både nationalt,
regionalt og lokalt niveau.

Der vil være forhold, som ikke
er dækket tilstrækkeligt i det
eksisterende vidensgrundlag.
Yderligere forskning og
videnindsamling er nødvendig i
en eventuel detailprojektering.

-

Jo større og bedre
sammenhængende arealer,
der udlægges til
biodiversitetsformål, des
større perspektiver er der for
at opnå dynamiske
skovlandskaber med egnede
levesteder og langsigtet
bevarelse af sjældne arter og
naturtyper.

-

En tilgang med zonering på baggrund af de eksisterende
naturforhold og målsætninger for naturudviklingen er en meget
anvendt model i beskyttede naturområder over hele verden.
I skitseprojekterne er der foreslået en simpel zonering med
kerneområder og korridorer. Øvrige arealer forvaltes som
bufferzoner, der sikrer, at der ikke sker negative påvirkninger ind i
kerneområderne.
Jagt- og forstyrrelsesfrie områder kan etableres som permanente
eller årstidsbestemte områder for at sikre specifikke arter mod
forstyrrelse. Dette kan blandt andet være et redskab i forhold til
etablering af større bestande af krondyr.

Zonering kan bruges
målrettet til at opnå bestemte
mål og kan hjælpe til at
prioritere indsatserne samt
minimere konflikter.

Ud fra en ren artstilgang vil man
formentlig kunne ’nøjes’ med et
mindre areal og opnå en lige så
god dækning af truede arter.
Ud fra en forudsætning om, at
bestandene er levedygtige på
lang sigt, vil der kunne
argumenteres for et ’spild’ af
areal, når store
sammenhængende områder
udpeges.
Biodiversitet bliver den primære
og styrende værdi på store dele
af arealerne, hvilket kan være i
modstrid med andre interesser.
Zonering kan komme til at virke
som rigide arealreservationer,
hvis der ikke løbende sker
tilpasninger. Det kan også blive
en ’sovepude’ i forhold til at tro,
at den biologiske
mangfoldighed pr. automatik så
er sikret.

-

Metode og fremgangsmåde

Samlede drift- og
plejeplaner

Drift- og plejeplaner for beskyttede områder er et meget udbredt
redskab. Planerne opdateres typisk med regelmæssige intervaller.
Naturstyrelsens drift- og plejeplaner vil være et relevant
udgangspunkt for udviklingen af nye planer med større fokus på
biodiversitet og bl.a. med mere specifikke struktur- og
artsrelaterede effektmål.
Planerne beskriver typisk områdernes værdier og opstiller
overordnede mål og delmål for udviklingen af områderne.
Ligeledes beskriver planerne hvorfor, hvornår og hvordan,
forvaltningen prioriteres og gennemføres.
Planerne bør indeholde delplaner på et niveau, som er afstemt efter
naturgrundlag og forvaltningsbehov. Planerne bør være i
overensstemmelse med eventuelle fredninger og internationale
planer og forpligtelser.

Artsforvaltningsplaner

Som supplement til en samlet drift- og plejeplan kan der for særligt
betydende arter udarbejdes forvaltningsplaner. Planerne bør være i
overensstemmelse med eventuelle fredninger samt internationale
planer og forpligtelser.

Konsekvensanalyser

Konsekvensanalyser er vurderinger af konkrete projekters
sandsynlige konsekvenser for alle de væsentlige natur-, miljø- og
kulturmæssige værdier. Konsekvensvurderinger vil ved større og
gennemgribende projekter være nødvendige i forhold til
lovgivningen – bl.a. i forhold til VVM-lovgivningen og
habitatdirektivet.

Tiltag, der tager
udgangspunkt i en samlet
langsigtet plan baseret på de
lokale forhold og på viden
og erfaringer fra tidligere
projekter, vil være mest
effektive til at opnå
målsætningerne.
Gode planer udgør både et
forvaltningsredskab og en
formidling. Processen med
udarbejdelse af planerne kan
være et centralt
omdrejningspunkt for
involveringen af
interessenter.
Detaljerede målsætninger og
tiltag for nøglearter i
økosystemet og sjældne eller
truede arter kan være et godt
redskab til at sikre
opmærksomhed på arterne
og deres langsigtede
overlevelse.
Konsekvensanalyser er et
nyttigt redskab til at vurdere
sandsynlige effekter på en
bred vifte af forhold og
værdier. Herved inddrages
mange forhold og interesser i
en samlet vurdering.
Analyserne kan bruges til at
prioritere mellem
løsningsmodeller.

Planerne kan gøre det vanskeligt
og omstændigt at foretage
løbende justeringer i mål og
forvaltning.
Ny viden samt erfaringer fra
overvågning og drift kan være
vanskelig at få indarbejdet
løbende.

-

Der kan blive for stor fokus på
enkeltarter. Løbende
tilpasninger af virkemidler kan
blive besværliggjort.

-

Det er vigtigt, at
konsekvensanalyser ikke
erstatter involveringsprocesser.
Konsekvensanalyser kan ikke
altid forudsige langsigtede
effekter og bør ikke blive
’sovepude’ for løbende
erfaringsopsamling og justering
af virkemidler.

-

Praktiske forvaltningstiltag

Urørt skov

Når skovområder lades urørt, sker der ikke træproduktion. Det
betyder, at der ikke tages træ ud af området. Det kan dog af
biodiversitetshensyn være relevant at foretage plejehugst (se neden
for). Hvis der skal udtages træ, vil det skulle være baseret på
ekspertvurderinger i forhold til, om det skader biodiversiteten på
kort eller lang sigt i det givne område.

Plejehugst

For at skabe det bedste udgangspunkt for store arealer med fri
dynamik og skovudviklingstyper, som er oprindelige for
områderne, vil det være relevant med indledende plejehugst.
Indsatsen vil være mest relevant og intensiv i de mest
produktionsprægede bevoksninger. Hugsten tilpasses forventede
effekter af blandt andet græsning og hydrologiprojekter.
Ensaldrede bevoksninger tyndes uensartet, så grundlaget for
udviklingen af en mere naturlig arts- og aldersfordeling bliver
bedst mulig.
Ikke-hjemmehørende træer fældes for at undgå spredning og for at
skabe rum for hjemmehørende arter. Gamle veterantræer skal
normalt bevares.
Det vil i nogle bevoksninger kunne være relevant med en
vedvarende plejehugst f.eks. for at sikre egnede betingelser for
specifikke arter eller værdifulde enkelttræer.
De vildt forekommende bestande af krondyr, rådyr og eventuelt
dådyr bør prioriteres.
Som supplement til de vilde bestande af græssere, vil det være
relevant at udsætte naturkvæg og robuste hesteracer.
Hvor det harmonerer med den frie bestand af vilde græssere, kan
det være relevant at udsætte arter som europæisk bison, elg,
vildsvin og bæver.
Græsningstrykket kan oplagt startes i den lave ende af det
forventede optimale og tilpasses løbende. Strategien for græsning
bør blandt andet indtænke græsningstrykket fra vilde bestande af
hjorte samt effekten af større hydrologiprojekter. Der må særligt i
en opstartsfase forventes tilpasninger samt supplerende
naturplejetiltag.

Helårsgræsning

Ved at lade skovområder
urørt sikres det mest
naturlige økosystem på lang
sigt. Særligt i en
’opbygningsfase’ mod
uforstyrret skov er det
vigtigt, at massen og
kvaliteten af dødt ved og
gamle træer opbygges til
naturlige niveauer.
Der skabes det hurtigste og
bedste grundlag for en
udvikling mod naturlige
dynamiske skovlandskaber
som efterfølgende kræver et
minimum af indgreb.

Det kan på nogle arealer være
store værdier i form af tømmer,
som ikke ’realiseres’, hvis der
ikke tages træ ud.

Driftstab årligt ved
helt urørt skov på
1.800-2.400 kr./ha.
for løvskov og 1001.600 kr. /ha for
nåleskov.

Ud over de potentielle
økonomiske omkostninger kan
plejehugst ses som en
menneskelig indgriben i en fri
successionsproces. Det kan
være vanskeligt at finde
balancen mellem plejeindgreb
og fri dynamisk udvikling.
Det er væsentligt at
forstyrrelsen på dyr og planter
som følge af hugsten
minimeres.

-

Helårsgræsning med flere
forskellige arter og typer af
græssere i større
sammenhængende områder
bidrager til dynamikken i
områderne med lysåbne
skov- og naturtyper.
Der kan ved udsætning af
forskellige store græssere
være stor
publikumsinteresse, som det
for eksempel er tilfældet på
Langeland, hvor der er
afgræsning med Exmoore
ponyer, og på Bornholm,
hvor europæisk bison
anvendes til græsning.

Særligt helårsgræsning med
semi-vilde dyr kan give
dyreetiske udfordringer.
En række friluftsaktiviteter kan
blive vanskeliggjort.

Kan svinge meget alt
efter arealtyper og
hvilken løsning, der
vælges.
Driftsunderskud på
ca. 270 kr./hektar er
brugt i denne
rapport.

Praktiske forvaltningstiltag

Hegn

Genskabelse af mere
naturlig hydrologi

Forøgelse af massen af
dødt ved og gamle
træer

Hegning vil i større eller mindre omfang være en nødvendig del af
projekterne, hvis der ønskes et forholdsvis højt græsningstryk.
Type af hegn og størrelsen på hegningerne kan tilpasses de
overordnede målsætninger og lokale forhold. Store
sammenhængende hegnede arealer giver mulighed for, at der kan
opstå en stor variation og dynamik, og store hegninger giver
samtidig god mulighed for, at dyrene kan finde egnet føde og læ
hele året. Ved at begrænse hegningernes størrelse til nogenlunde at
omfatte kerneområder/korridorer vil der være færre konsekvenser
for skovbrug og friluftsliv. En anden fordel er, at græsningen kan
fokuseres i de mest værdifulde naturområder.
Det kan særligt i en opstartsfase være relevant at frahegne
delområder, hvor der ønskes træopvækst, eller hvor eksempelvis
får og geder bruges som ’buskryddere’ og til bekæmpelse af
invasive arter.
For at undgå at hegn begrænser de rekreative muligheder, kan der
etableres mange låger og overkørsler. Overgange og overkørsler
kan tilpasses et eventuelt nyt tilpasset rekreativt stisystem.
En samlet plan for genopretning af hydrologien i større
sammenhængende områder inden for definerede kerneområder og
korridorer vil skabe grundlag for en dynamisk naturudvikling og
give mulighed for et samspil med øvrige virkemidler til sikring og
øgning af biodiversiteten.
Egnede områder kan identificeres ud fra blandt andet
højdemodeller. Konkrete projekter kræver viden om
drænkanaler/afvandingsgrøfter, som skal tilkastes eller på anden
måde blokeres samt beregninger af nye vandstandsniveauer m.v.

Ideelt set bør alt træ, som er fældet ved plejehugst og i forbindelse
med hydrologitiltag, forblive på arealerne og placeres, så der opstår
en stor variation i dimensioner, og så der er dødt ved i mange
forskellige lys- og fugtighedsforhold. Målet er at øge variationen af
levesteder. Det betyder, at fældede træer fra forskellige
bevoksninger og i forskellige aldersklasser i relevant omfang
’omfordeles’ mellem bevoksningerne.
’Veteranisering’ er vigtig for at skabe en løbende tilgang af dødt
ved indtil bevoksningen for alvor går i naturligt nedbrud.
’Veteranisering’ af træer kan ske aktivt ved sprængning,
afbrænding, afbarkning, udhulning m.v.

Giver mulighed for græsning
med de positive effekter, det
har i forhold til
biodiversiteten. Øger
muligheden for at se flere
forskellige slags dyr og
planter i skoven.

Vilde bestande af dyr skal
optimalt set kunne passere
hegnet uhindret, hvilket ikke er
tilfældet ved hegning for
elg/bison/vildsvin.
Hegn kan virke som fysisk
barriere for mennesker. Mange
mennesker har umiddelbart en
negativ holdning til hegning af
naturområder.

Hegn, der skal holde
kronvildt og/eller elg
inde ca. 200-280
kr./m inklusiv låger
og porte.
’Bisonhegn’ ca. 150
kr./meter.
’Kvæghegn’ ca. 30
kr./m.
Færiste ca. 250.000
pr. stk.

Genopretning af en mere
naturlig hydrologi vil give
mere varierede forhold for
dyr og planter og vil skabe
nye værdifulde naturtyper.
På sigt vil der opstå
dynamiske forhold hvor
levedygtige populationer af
arter samt naturtyper har
mulighed for at etablere sig,
uanset at de i perioder kan
forsvinde fra nogle arealer.
Ved målrettet at øge en
divers dødtved-masse skabes
hurtigere egnede forhold for
en lang række svampe og
insekter samt mosser.
Desuden skabes en fysisk
variation med spirely og
levesteder for fugle og
pattedyr m.v.

Der vil særligt i en opstartsfase
være risiko for at skade visse
arter og naturtyper, og det bør
søges at minimere de negative
effekter gennem en planlægning
baseret på lokal viden.
Fordi en mere naturlig
hydrologi kan betyde en meget
væsentlig ændring i arealernes
tilstand og brug, kan der være
negative konsekvenser for
blandt andet friluftslivet.
Ud over den økonomiske
omkostning kan døende og
væltede træer vanskeliggøre
fladefærdsel og være til fare for
mennesker. Skovlandskabet kan
virke rodet og dermed rangeres
mindre attraktivt hos nogle
mennesker. Information og
tilvænning er derfor væsentlig.

Meget individuelt
afhængig af antal
dræn, grøfter m.v.
2500 kr./hektar. er
brugt i denne
rapport.
Nogle projekter kan
laves for omkring
500 kr. /ha.

-

Praktiske forvaltningstiltag

Fjernelse af invasive
arter

Invasive arter kan sjældent helt udryddes. Men der bør udarbejdes
en samlet plan og gennemføres en ambitiøs og effektiv fjernelse af
arterne. Særligt på arealer der ryddes, bør opvækst og spredning af
invasive arter undgås.

Fjernelsen af invasive arter
giver bedre vilkår for
hjemmehørende arter.

Ud over de økonomiske
omkostninger kan enkelte
invasive arter være gode
fødekilder for vildt og fugle.

-

Rydning af ikkehjemmehørende arter

Bevoksninger af ikke-hjemmehørende arter fældes. Da det ofte
ikke er muligt at lave plukhugst uden at gøre bevoksningerne
sårbare for stormfald, laves renafdrifter. Kun eventuelle
hjemmehørende træer bevares.
Gamle bevoksninger (over 100 år) med ikke hjemmehørende arter
bevares på grund af deres æstetiske og biologiske værdier.

Arealer frigøres til lysåbne
naturtyper og/eller
tilplantninger og fri
successionsskov.

Ud over de økonomiske
konsekvenser kan bevoksninger
af nål have funktion som skjul
for vildt. De kan desuden have
en vis værdi for blandt andet
visse fuglearter samt rekreativ
værdi.

-

Stisystemer

Det vil være oplagt at gentænke store dele af det rekreative
stisystem, så stierne tilpasses det ’nye’ landskab og optimeres efter
oplevelsesværdi frem for træproduktion. Stierne bør også
planlægges, så forstyrrelse af fugle og pattedyr minimeres,
herunder naturlige græssere som krondyr og råvildt. Det gælder
både placering og udformning. Udsigtspunkter,
observationsplatforme, fugle- og vildtskjul samt fugletårne
sammentænkes med stisystemerne.
Stisystemerne bør også sammentænkes med hegninger.

Ud over de økonomiske
omkostninger vil nye
stisystemer beslaglægge nye
arealer, men frigive andre. Det
er derfor vigtigt, at særligt
områder med sjældne arter
friholdes.

Kan variere meget
alt efter type og
forhold.
200-600 kr./meter.

Besøgscentre

I forhold til en samlet formidlingsstrategi vil besøgscentre være
centrale for en række formidlingstiltag. Både formidling af natur,
geologi, kulturhistorie og rekreative forhold er relevante at
sammentænke i et besøgscenter. Lokale fortællinger om brug og
betydning af områderne kan involvere kunstnere og ildsjæle.

Eventuelle uhensigtsmæssige
skovveje og stier nedlægges
til gavn for naturen. Et nyt
samlet planlagt sti- og
rutesystem kan bidrage til
større oplevelser og bedre
formidling af både natur og
kultur og give bedre
faciliteter for blandt andet
kørsel med mountainbike.
Desuden færre konflikter
mellem rekreative brugere da
stierne er planlagt efter andre
formål end i dag.
Besøgscentre og formidling
kan betyde, at flere brugere herunder institutioner trækkes til området og får
naturoplevelser. Viden om
områdernes værdi og
betydning kan føre til større
forståelse for de konkrete
naturtiltag og opbakning til
naturbeskyttelsessagen.

Ud over de økonomiske
omkostninger kan besøgscentre
betyde, at der bruges mindre tid
ude i naturen.
Flere besøgende kan betyde
nedslidning af arealer nær
centrene og kan forstyrre andre
brugere.

Kan i høj grad
tilpasses
ambitionsniveau.
14-45 mio. kr.
14. mio. kr er
anvendt i denne
rapport.

