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Økonomiskøn for 21 potentielle naturnationalparker 

Notatet beskriver et økonomisk skøn for udgifter til etablering og drift af de potentielt kommende 
naturnationalparker fra bruttolisten, hvilket er opsummeret i nedenstående tabel.   

Øverst i tabel 1 er angivet den gennemsnitlige bevilling per park, der er estimeret ud fra den samlede 
bevilling til naturnationalparker fratrukket skønnet for udgifter til Stråsø, Tranum og Almindingen 
delt med 10.  Almindingen, Stråsø og Tranum er samlet estimeret til at blive dyrene end 
gennemsnittet for de 13 parker pga. størrelse og store udgifter til færiste.  Bevillingerne til de 10 
sidste bliver derfor nødt til at være lidt under gennemsnit for alle 13 parker. De resterende bevillinger 
til de 10 næste naturnationalparker er ca. 203 mio. kr. til etablering og ca. 47 mio. kr. årligt til drift 
og indtægtstab ekskl. indtægtstab fra skov. Indtægtstabet fra skov håndteres særskilt i sammenhæng 
med den øvrige udlægning af urørt skov. Som udgangspunkt vil der således ikke være bevilling til 
etablering af de 10 dyreste parker i tabel 1 med de forudsætninger, der er lagt ind for skønnet.  

Etableringsudgifter  
Hegn, rydning, fangfolde, låger, dyr og færiste 
Beregningerne er tilpasset ift. den skønnede omkreds af hegnet samt en overordnet og indledende 
vurdering af behov for låger og færiste. Priserne er usikre, og vil bl.a. afhænge af de vilkår, der 
fastlægges af trafikmyndighederne, og omkreds og antallet af låger og færiste vil blive vurderet 
nærmere og justeret, når det er besluttet hvilke parker, der skal arbejdes videre med. Når parkerne 
omfatter asfaltveje, vil der være betydelige udgifter til færiste og evt. også til skiltning, fartdæmpende 
tiltag mv. Det vurderes derfor at koste ca. 0,7 mio., kr., når en asfaltvej krydses, hvilket har en 
væsentlig betydning for økonomiskønnene. For nogle af parkerne er der lavet beregninger for både 
vildthegn og trådhegn. Der er tale om de arealer, hvor der ikke i forvejen er en større 
kronvildtbestand.  

Projektledelse, friluftsfaciliteter og naturgenopretning inkl. naturlig hydrologi 
Her er ikke lavet justeringer i forhold til de oprindelige skøn. Dog er behovet for naturgenopretning 
justeret til mindre end 2 mio. kr. i nogle parker, hvis der f.eks. allerede er etableret naturlig 
hydrologi. På nogle arealer er der store opgaver med konvertering af bevoksninger med ikke-
hjemmehørende træarter til hjemmehørende natur med lysåbne arealer og flere hjemmehørende 
træer og buske. Plantning af hjemmehørende arter ligger ikke inden for de økonomiske rammer for 
naturnationalparkerne. Forventeligt vil det være muligt at disponere en mindre del af økonomien 
afsat til pleje under urørt skov til en indsats knyttet til plantning af hjemmehørende træer i 
naturnationalparkerne. Det vil dog være en begrænsende faktor i forhold til at tilvælge mange af de 
helt nåletræsdominerede plantageområder i Midt- og Vestjylland.  

Reserver inkl. opkøb  
Der er afsat 1 mio. kr. til opkøb af tilstødende arealer og 2 mio. kr. pr. park i reserve til etableringen. 
Vedr. opkøb er det ikke vurderet nærmere, hvilke arealer det vil være relevant at opkøbe i tilknytning 
til de enkelte potentielle parker. Når alle parker er udpeget, og der er overblik over 
anlægsøkonomien, kan der tages nærmere stilling til prioritering af hhv. opkøb og om reserven er 
nødvendig til at finansiere en evt. fordyrelse af den samlede anlægsøkonomi.  Af reserverne forudser 
NST, at der herudover vil blive behov for rådgivning vedr. hydrologi, trafiksikkerhed, 
miljøvurderinger mv.  
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Tabel 1 Økonomiskøn for 21 potentielle naturnationalparker 

  Hektar Hegnstype  Etablerings-
udgift  
mio. kr.  

Etablerings-
udgift 
kr./ha 

Drift og 
indtægtstab 
ekskl. skov 
mio. kr./år 

Indtægtstab 
ny urørt 
skov mio. 
kr./år 

Konverterings-
behov – skov1 

Bevilling 10 parker 
GNS 

1700   20,3 11.941 5,0 0,4   

Bidstrupskovene  640 Trådhegn 16,4 25.604 2,4 0,0 Under middel 

Vildthegn 20,4 31.932 3,1 0,0 

Tisvilde Hegn 1857 Trådhegn 16,6 8.928 3,6 0,0 Under middel 

Horserød Hegn 778 Trådhegn 17,1 21.993 2,4 0,0 Under middel 

Søhøjlandet 719 Trådhegn 19,4 26.968 2,4 0,3 Under middel 

Hald Sø 405 Trådhegn 17,1 42.165 2,5 0,0 Under middel 

Pamhule og 
Hindemade 

553 Vildthegn 25,2 45.578 2,2 0,0 Under middel 

Kaløskovene 614 Trådhegn 18,3 29.749 3,2 0,0 Under middel 

Vildthegn 22,8 37.075 3,8 0,0 

Stenderupskovene  655 Trådhegn 16,8 25.585 2,3 0,0 Under middel 

Vildthegn 20,7 31.642 2,9 0,0 

Rold skov 1606 Trådhegn 23,1 14.374 3,9 0,0 Middel/over 

Mols Bjerge 775 Trådhegn 18,5 23.917 2,7 0,0 Under middel 

Kompedal  2718 Trådhegn 16,3 6.001 5,1 5,2 Over middel 

Nørlund Plantage og 
Harrild hede 

2707 Trådhegn 19,9 7.339 5,2 2,1 Over middel 

Draved Skov og 
Kongens Mose 

564 Trådhegn 15,7 27.912 2,2 0,0 Under middel 

Skagens 
Odde/Bunken 

923 Trådhegn 15,9 17.186 2,6 0,1 Middel  

Læsø Klitplantage  1126 Trådhegn 19,3 17.180 3,4 0,0 Middel 

Vester Thorup 4500 Trådhegn 29,0 6.433 8,1 1,5 Over middel 

Hanstholm 5040 Trådhegn 18,2 3.607 3,5 1,0 Over middel 

Husby Klitplantage 960 Trådhegn 17,0 17.701 2,9 0,5 Over middel 

Sydlangeland 317 Trådhegn 17,8 56.123 2,6 0,0 Under middel 

Vildthegn 24,0 75.776 2,6 0,0 

Ulvshale skov 297 Trådhegn 15,9 53.454 1,9 0,0 Under middel 

Vildthegn 19,8 66.765 2,2 0,0 

Svanninge Bakker 129 Trådhegn 15,1 117.347 1,7 0,0 Under middel 

Vildthegn 17,4 135.037 1,8 0,0 

 

Indtægtstab og drift  

                                                             

1 Konverteringsbehovet afspejler udgiftsniveauet i relation til ændring af træartssammensætning fra nåletræer 
til hjemmehørende træarter.  
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Kolonnen " Drift og indtægtstab ekskl. Skov" omfatter: Nettoindtægtstab vedr. jagt og lysåben natur, 
drift og tilsyn med hegn og dyr, naturpleje, drift af friluftsfaciliteter, overvågning og formidling – se 
udbygning nedenfor. 

Nettoindtægtstab jagt og lysåben natur  
Her er nettoindtægtstabet foreløbigt vurderet inkl. kontrakter vedr. jagt og naturpleje af lysåbne 
arealer. 

Nettoindtægtstab ophør af skovdrift 
I tabel 1 er indtægtstab vedr. ophørt skovdrift beskrevet i en kolonne for sig selv pga. overlappet til 
opgaven vedr. udlæg af urørt skov i Natur- og biodiversitetspakken. I kolonnen " Indtægtstab ny 
urørt skov" beskrives nettoindtægtstabet i 2020-priser for skov, der endnu ikke er urørt, når de 
næste 30.000 ha. urørt skov er udpeget (udpegningen af de 30.000 ha forventes snart sendt i 
høring). Nettoindtægtstabet for ophør med skovdrift for de arealer, der ligger inden for de tidligere 
udpegninger eller de kommende 30.000 ha sættes til 0 kr., fordi nettoindtægtstabet er taget i 
forbindelse med udpegningen til urørt skov. Heraf følger, at ændres forslaget til udpegning af 30.000 
ha urørt skov, kan det have betydning for nettoindtægtstabet for konkrete NNP forslag.  

Af aftalen om Natur- og biodiversitetspakken fremgår, at der samlet skal være op til 75.000 ha urørt 
skov i Danmark. Heraf er der på nuværende tidspunkt udlagt 29.000 ha urørt skov, hvoraf 4.000 ha 
er på private arealer. Med den kommende udpegning af 30.000 ha urørt skov samt udpegningen af 
Tranum og Stråsø (samlet 2.800 ha), udestår udpegning af samlet 13.200 ha urørt skov. De 
tilbageværende 13.200 ha og den tilbageværende økonomi sætter rammen for, hvor meget skov og 
hvilke skove, der kan udpeges i forbindelse med de næste 10 naturnationalparker.  Hvis der udpeges 
mere end 6.200 ha ny urørt skov ifm. naturnationalparkerne, kan udpegningen af de sidste 10.000 
urørt skov uden for naturnationalparkerne nedjusteres. Det betyder bl.a., at hvis flere af de større 
midtjyske plantager med en relativt høj produktionsværdi kommer i spil som naturnationalparker, 
(Klosterheden og Gludsted mv., som pt. ikke er på bruttolisten) så kan indtægtstabet vedr. ophør 
med skovdrift blive så stort, at der ikke kan udlægges samlet 75.000 ha urørt skov. Inden der 
udvælges 10 parker, er der behov for at regne på, hvor store arealer med ikke hjemmehørende 
træarter, det er muligt at konvertere inden for den nuværende økonomi i Natur- og 
Biodiversitetspakken.     

Drift og tilsyn med hegn og dyr samt naturpleje 
Her er fortsat regnet med  1.000 kr./ha/år for trådhegn og 2.000 kr./ha/år for vildthegn. Som 
bekendt har styrelsen skønnet, at udgifterne til tilsyn vil være ca. 1 mio. kr. højere per park i 
gennemsnit på grund af øgede krav til tilsyn m.v. Hverken udgifter eller bevilling hertil er medtaget i 
disse beregninger, da de er finansieret via provenu fra hugst i urørt skov i en overgangsperiode (jf. 
sideløbende sager om beslutning om anvendelse af merprovenu).  Merudgifter til naturpleje i en 
naturnationalpark er fortsat beregnet som 100 kr./ha.  

Drift af friluftsfaciliteter, overvågning og formidling   
Her er ikke ændret på beregningerne. Drift for 0,5 mio. kr. pr. park, svarende til etablering af 
friluftsfaciliteter for 5 mio. kr. pr. park, svarende til Naturstyrelsens standardfaciliteter såsom – 
bålpladser, sheltere, stier og veje. 


