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TIL: 

Nationalpark Skjoldungernes Land 

Ledreborg Allé 2B 

4320 Lejre 

 

 

 

Høringssvar til Forslag til Nationalparkplan 2017-23 

 

WWF Verdensnaturfonden har med stor interesse gennemlæst det forslag, som er udsendt. Vi 

fremsender hermed de bemærkninger og ideer, som vi har til den pågældende plan. 

 

Planen indeholder en grundig gennemgang af den natur, som nationalparken indeholder, herunder en 

detaljeret beskrivelse af naturindholdet og den beskyttelse, der er gældende for den eksisterende 

natur. Det er også glædeligt, at der sættes fokus på, at naturværdierne fremover skal registreres og 

overvåges grundigt og ret detaljeret. 

 

I relation til, at den danske natur generelt er meget hårdt trængt, og at mange arter af dyr og planter 

er truede, er der ikke mindst behov for mere vild natur i Danmark. Det er der efter WWF 

Verdensnaturfondens opfattelse gode muligheder for i Nationalpark Skjoldungernes Land.  

 

Der er i Forslag til Nationalparkplan 2017-23 fremhævet flere gode forslag til at gennemføre 

aktiviteter på naturområdet. Planen lægger derfor op til, at der på sigt vil ske et løft for naturen. I den 

forbindelse er der dog efter WWF’s opfattelse generelt kun tale om mange mindre aktiviteter til gavn 

for naturen.  

 

Rigsrevisionen har påtalt, at de hidtidige nationalparkplaner mangler målbare mål og milepæle for, 

hvordan målene kan opnås. I planen for Skjoldungernes Land er der omtalt en masse gode og 

ønskværdige indsatser, som kan ses som værende de målbare mål, som Rigsrevisionen ønsker. Der 

mangler imidlertid helt klart nogle milepæle for, hvornår og hvordan målene skal gennemføres. 

WWF foreslår, at dette tilføjes i den endelige plan, så det bliver tydeligt, hvordan planen planlægges 

gennemført. Det er ikke tilstrækkeligt at lave interne arbejdsplaner for bestyrelsen alene. 

  

Som det er tilfældet med de tre andre eksisterende nationalparker i Danmark lever Nationalpark 

Skjoldungernes Land langt fra op til de kriterier for nationalparker, som Den Internationale Union for 

Naturbevarelse (IUCN) har fremlagt, og som er gældende for hovedparten af verdens nationalparker. 

Det skyldes primært, at det som helhed er svært at skabe større, sammenhængende områder med vild 

natur i det udpegede nationalparkområde, der i høj grad er præget af landbrug og bebyggelse.  

 

WWF Verdensnaturfonden ønsker, at Nationalpark Skjoldungernes Land på sigt efterlever IUCN’s 

kriterier for nationalparker. For at opfylde disse kriterier vil det dog kræve en række ændringer i 

arealanvendelsen, bedre sammenhæng mellem naturområder og en markant forbedret 

naturbeskyttelse – hvilket indebærer politiske beslutninger, der ligger ud over det indeværende 

forslag til nationalparkplan. Vedr. arealanvendelse anbefaler WWF en general omlægning af 

intensivt landbrug til ekstensiv drift (såsom overdrev og græsningsarealer) i hele nationalpark-

området. 

 



 

2 

 

 

Større arealer med urørt skov 
Nationalparkerne skal repræsentere nogle af Danmarks mest værdifulde naturområder. Skovene 

udgør en af de store værdier i de danske nationalparker, og de er et særkende for Skjoldungelandet. 

Dette i sammenhæng med, at løvskove er fraværende eller meget dårligt repræsenteret i de øvrige 

nationalparker i Danmark, vil Skjoldungelandet kunne bidrage væsentlig til at opfylde disse 

betingelser. Det vil derfor være en oplagt naturforbedring, hvis statsskovarealerne i nationalparken 

prioriteres, og WWF foreslår derfor, at:  

 

 Bidstrupskovene og Boserup Skov udlægges til skov med biodiversitetsformål, herunder i 

udpræget grad større områder med urørt skov. 

I de statsejede skove kan man koncentrere indsatsen om mere urørt skov, om en prioritering af 

biodiversiteten og om oprettelse af refugier m.m. Her kan man nemlig undgå mulige konflikter med 

private lodsejere. I de nævnte skove er mange af de naturmæssigt særligt vigtige områder – 

”naturperler”, ikke beskyttede i dag. 

 

Selv om den statsejede Boserup Skov omfatter mere friluftsliv end Bidstrupskovene, kan der også 

her oprettes betydelige områder med urørt skov. I forvejen er der udlagt mindre arealer med urørt 

skov og stævningsskov i Boserup Skov.  

 

Konkrete forslag til Bidstrupskovene 

Skovkomplekset i Bidstrupskovene går helt tilbage til Middelalderen, og der har været skov lige 

siden. På ældre kort kan man se, at her også var dækket af skov i slutningen af i 1700-tallet. Den 

indeholder mange, men ret små og spredte naturperler, nærmest små frimærker, der indgår i de meget 

store områder med regulær produktionsskov. Bidstrupskovene er udpeget som et Natura 2000-

område, fordi de indeholder enkelte vigtige naturtyper, hvorimod der næsten ikke er nogen arter af 

dyr og planter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 

 

Bidstrupskovene har en størrelse, en kulturhistorie og en topografisk og strukturmæssig variation der 

muliggør en langsigtet sikring af levedygtige bestande for de rapporterede sjældne arter, samtidigt 

med, at skovene herved har et fremtrædende potentiale som eksperimentarium for 

biodiversitetsfokuseret forvaltning.  

 

Som beskrevet ovenfor foreslår WWF Verdensnaturfonden derfor, at Bidstrupskovene udlægges til 

biodiversitetsformål, herunder til urørt skov, og at der fokuseres på følgende: 

 

 Der laves naturplaner for hele skoven og ikke kun for de velkendte hotspots. 

 Der udpeges områder med omfattende vild natur. 

 Der findes om muligt udvalgte områder af skoven, hvor der udsættes større planteædere 

(hjorte m.fl.), måske i forbindelse med indhegning.  

 Den nuværende afvanding afskaffes i omfattende grad, så der bliver mere naturlige 

vandforhold. 

 Enhver form for træproduktion afskaffes – som minimum i de områder, hvor biodiversiteten er 

høj. 

 Alle arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder sikres effektiv beskyttelse. 
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 I vid udstrækning fjernes ikke-hjemmehørende træarter, så der i stedet satses på 

hjemmehørende løvtræer. 

 

Refugier for sårbare arter 

Som en særlig beskyttelse af skovenes naturperler i især Bidstrupskovene foreslår WWF, at: 

 

 Der etableres refugier i skovene for forstyrrelsesfølsomme fuglearter som ørne, glenter og 

andre rovfugle, der har vanskeligt ved at etablere sig i områder med et betydeligt friluftsliv 

mv. Derfor bør der oprettes fredelige ”hjørner”, såkaldte refugier, hvor disse arter kan få fred 

til at yngle.  

Dette er særligt relevant i nationalparker, hvor besøgstallet på den ene side kan forventes at stige 

markant, og naturen på den anden side gerne skulle have forbedret trivsel. På denne måde kan 

nationalparkerne bidrage til, at man kan opleve disse imponerende og fascinerende ”store vingefang” 

generelt i landskabet ved at give dem fred til at yngle på nogle udvalgte steder. 

 

Naturforbedring på Bognæs 

Naturforbedring kan også finde sted på det privatejede Bognæs. Her yngler havørnen og flere andre 

rovfugle. Der findes også mange flotte, gamle skovbryn, gammel egeskov på Egehoved og nogle 

meget flotte strandenge. WWF foreslår derfor, at: 

 

 Hele halvøen på Bognæs lægges ud som natur, hvor kvæget kan græsse frit på strandenge og i 

skoven hele året rundt. Det vil kunne blive et ekstremt spændende projekt, der vil tilføre 

nationalparken øget natur til stor interesse for naturinteresserede mennesker. 

Genskabelse af overdrev 
Udvidelse af Særløse Overdrev nævnes i planen. Lejre kommune har for nylig været i fuld gang med 

at kratrydde på det meste af arealet og foretage ny indhegning med kreaturhegn for at sikre 

græsningen fremover. Umiddelbart nord for og direkte op til Særløse Overdrev ligger nogle næsten 

lige så store permanente græsarealer på kuperet terræn. Disse arealer ville det være oplagt at forøge 

naturværdien af ved at få dem afgræsset med kreaturer. Det kunne også undersøges, om det er muligt 

at genskabe andre af de gamle, nu opdyrkede overdrev. De oprindelige stednavne bruges stadig om 

de pågældende områder på de nuværende geografiske landkort, hvor de stadig kaldes overdrev. 

WWF foreslår således, at: 

 

 Øge afgræsningen med kreaturer på arealer på og omkring Særløse Overdrev og genskabe 

nogle af de gamle, nu opdyrkede overdrev. 

Forslag til udsigtstårn i Bidstrupskovene 

TDC's store tårn i Lerbjerg kunne blive et fantastisk udsigtstårn over Bidstrup skovene og store dele 

af Midtsjælland. Skjoldungernes Land kunne med støtte udefra købe og drive tårnet, selvom TDC 

fortsat kan anvende det til teleformål.  

 

Nationalparkens udvidelse 
Selv om en udvidelse af nationalparkens areal ikke er aktuelt i den pågældende planperiode, vil der 

ikke være noget i vejen for på sigt at ændre udstrækningen af Skjoldeungernes Land, så f.eks. 

skovene under Skjoldenæsholm, der ligger i umiddelbar forlængelse af og hænger direkte sammen 
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med Bistrupskovene, medtages. I den nordlige del kan man også overveje at inddrage Gundsømagle 

Sø, ligesom Ryegård vil udgøre en naturlig forlængelse af nationalparkens sydvestlige område.  

 

Det bør også overvejes, hvordan man kan udvide grænsen for Skjoldungernes Land, så 

sammenhængende Natura 2000-områder og fredede områder kan inddrages som en helhed. F.eks. 

kan man udvide nationalparkens afgrænsninger langs Roskilde Fjord, således at de kommer til at 

omfatte de tilstødende strandengsarealer, der indgår i det eksisterende Natura 2000-område. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Lildal Amsinck, WWF chef for dansk natur 

 

Bo Normander, WWF programleder for skov og biodiversitet 

 

Tommy Dybbro, biolog, konsulent 
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