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Hvad bringer 2023 for naturen ?  

Den længe ventede nye regering er på plads, og Danmark fik en ny Miljøminister fra 
Socialdemokratiet, en ny Fødevareminister fra Venstre og en Klimaminister fra Moderaterne.  

I regeringsgrundlaget hedder det:  

Naturnationalparker og nationalparker  
“De 15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres, idet lokale  
kommunalbestyrelser/byråd involveres i parkernes gennemførsel og fremtidige drift. 
Dispensationsmuligheden fra dyrevelfærdsloven skal evalueres, så dyrevelfærden sikres i 
naturnationalparkerne.  

Der skal etableres lokale bestyrelser med relevant deltagelse efter inspiration fra 
organiseringen af de fem nationalparker.  

Der kan udpeges yderligere op til fem områder, hvor der kan etableres naturnationalparker. Der 
kan endvidere arbejdes på, at der kan udpeges op til tre yderligere nationalparker, f.eks. Åmosen 
på Vestsjælland m.fl., for at skabe store sammenhængende naturområder, hvor naturen får 
prioritet.”  
Taget fra s. 36 i dette dokument kortlink.dk/stm/2hkkb  

Det er endnu ikke muligt at se, præcis hvilken vej regeringssamarbejdet vil gå på dette område, 
men Fri Natur vil fortsætte med at arbejde for at oplyse borgerne og række ud til politikere for at 
sikre, at fremtiden for den danske natur vil se lysere ud for truede arter, vildt, klima, udsatte dyr 
og dem der kan lide at komme i naturen til fods, med hund, til hest, på to og fire hjul og på ski 
mv.  

Hvordan kan jeg hjælpe ?  
Vil du deltage i dette arbejde - eller - har du ekspertviden inden for for eksempel biologi, 
fortidsminder, miljøjura, så skriv gerne en mail til frinaturdanmark@gmail.com  

Der kommer også en urørt skov nær dig !?!  
Fri Natur har klaget over 3 af forvaltningsplanerne for urørt skov for de 29.000 ha, der er udpeget 
senest. Ca. 33% af de 29.000 hektar skal indhegnes, og der skal udsættes tamdyr. Betegnelsen 
“Urørt skov” er på flere måder misvisende, idet man starter med at fælde 50-90% af nåletræerne 
og veteranisere op til 25% af løvtræerne - og mange steder vil man tilmed indhegne med husdyr. 
Fri Natur afventer klagernes behandling.  

Naturstyrelsen oplyser at yderligere 25.000 hektar natur skal indhegnes og rewildes med 
tamdyr, så der kommer mere og mere urørt skov. Minimum 75.000 ha bliver urørt skov.  

I 2016 blev der udpeget urørt skov flere steder. Det var ikke store sammenhængende områder, 
men små bidder hist og pist. Der er endnu begrænset sammenligningsgrundlag ift. virkningen af 
urørt skov.  

Hvem er klageberettigede ?  



Fri Natur kan som landsdækkende forening med formål om fremme af naturen klage over 
inddragelsen af nye områder og nye planer for rewilding.  

Enkeltpersoner/naboer er desværre oftest ikke klageberettigede. Det viste sig for eksempel i 
Gribskov, hvor naboer med 400 meter til det kommende hegn fik afvist deres klage.  

Det kræver medlemmernes opbakning, hvis økonomien skal række til en klage over alle 
kommende planer og projekter. Vores advokat og tilknyttede jurister hjælper bestyrelsen og 
vores eksperter med at kvalificere klagerne, så der ikke sker processuelle fejl, og er skarpe til, at 
få fundet afgørelser og domme, der kan henvises til i klagerne.  

Hvis i kære, medlemmer synes, at vi skal klage over planer, som truer naturen i jeres område, 
så hjælp os med at blive opmærksomme på det. Så vil bestyrelsen sammen med vores advokat 
vurdere om der er grundlag for at klage, og om der skal samles yderliger midler ind. 
Firmasponsorater modtages med glæde og Fri Natur kan sende en faktura på beløbet.  

Det er vigtigt at spørge sig selv om der er fare for at planerne vil gøre skade på naturen ?! Vil 
det skade enten selve naturområdet - eller enkelte truede eller sårbare arter i områder? Før en 
klage iværksættes,  

Forvaltningsmetoden som følger rewilding-ideen er ny, og er endnu ikke blevet miljøvurderet. Man 
kender ganske enkelt ikke langtidseffekterne af massive fældninger af nåletræer og 
veteraniseringer af løvtræer kombineret med indhegninger og sultne husdyr. Derfor er der fare for 
at sårbare naturtyper og arter påvirkes negativt af den særlige danske form for rewilding.  

Ingen væsentlig positiv indvirkning ?!  
I de fleste forvaltningsplanerne står der, at der ikke er den store gevinst ved planerne - 
hvorfor det kan undre, at man så vil indføre en så drastisk kombination af tiltag. For 
eksempel her fra forvaltningsplanen for Augustenborg Skov:  

 
Hvorfor skal der så udlægges til urørt skov og rewilding med husdyr, når vurderingen fra 
Naturstyrelsen er, at det ikke vil gøre den store forskel ?  

Fri Natur vil fortsætte med at arbejde for - at forandringer i naturen udelukkende sker på et bredt 
fagligt, og sikkert grundlag - naturligvis med inddragelse af lokalbefolkningen, som nyder at 
komme i naturen.  

Sæt kryds i kalenderen d. 18-03-2023, kl. 13:00 i Aarhus. Her afholdes den første ordinære 
generalforsamling. Nærmere tilgår i februar. 
Med ønsket om en God Jul og et Godt Nytår.  



 
På vegne af Fri Natur  

Joachim Parbo  
Formand 
 


