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IBPES 2019: Hvorfor går naturen tilbage, og hvad gør vi ved det?
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Biodiversitet højt på den politiske dagsorden
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Bedre og mere natur – gode naturoplevelser – dilemma?
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Tegning: Claes Movin, 1992 – fra udstillingen: Hvad gør EU ved landskabet?



”Traditionel” 
naturpleje

Ny natur
Vildere 
natur
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Naturplejemetoder og valg af virkemiddel i Naturstyrelsen

Rødme Svinehaver, Fyn





• Statsligt opkøb af ”jagtejendom” på 228 
ha tæt på det 60 ha store statsejede 
Skindbjerglund ved Lindenborg Ådal i 
april 2019

• Uforløst naturpotentiale i/tæt på Natura 
2000-område

• Der findes allerede kalkoverdrev, ferske 
enge og gamle egeskove. 

• Ændring af omdriftsarealer og jule-
træsmarker til fx overdrev, over-
gangszoner mellem skov og åbent land

• ”Vilde heste” fra Langeland. 
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Ny natur med mulighed for ”overgange”: Rise Skov



• Landskab og geologi

• Arealets udviklingshistorie

• Tæt på eksisterende 
værdifuld natur 

• Større sammenhængende 
naturområde

• Fri succession og målrettet 
græsning mv.
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Læs landskabet!



Bison på Bornholm
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Heste i Gribskov, Nordsjælland Galloway-stude i Oksbøl i Vestjylland.

Bæver i Vestjylland

Vildere natur på statens arealer
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Hellebæk Kohave, Nordsjælland
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Ulvshale, Møn – vilde heste

Vildtlevende kronhjorte, Thy

Ekkodalens moser, Bornholm

Vildere natur på statens arealer
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2020 mål for biodiversitet

EU 2020 mål om arter og naturtyper
- biodiversitetsstrategiens mål 1 og 3:

• Natura 2000 indsatsen derfor vigtig.
• Plus indsats for bilag 4 arter ….

FNs Aichi mål nr. 12:  Undgå uddøen af globalt / nationalt 
truede arter inden 2020 + forbedring for især de arter, 
som er gået mest tilbage.

/ Naturstyrelsen / Wilhjelm 201923

Mål for forbedret eller 

gunstig status

Gunstige 

Status 2004-2007

Mål 2020 

inkl forbedret

Stigning, 

afrundet

Natura 2000 naturtyper 17% 33% 100%

Natura 2000 arter 17% 25% 50%

Fuglearter 52% 80% 50%



Erhvervs-PhD: 2020-måls-analyse (Erik Buchwald)

Hvilke truede arter kan vi hjælpe hvor på NST arealer?

Fokus på 2020 målene for biodiversitet

Hvor er de truede arter?

Hvad har de brug for?

Hvad virker?



Er der noget der virker?  Skov-arter

Rødlisten, start 1850. Dvs. 170 års udvikling:
Regionalt Uddøde (RE) skovarter

• Ingen accelereret uddøen af danske skovarter siden 1850.

• Endda modsat for dødtveds arter, men der kan være en forsinket effekt? 

• Der er stadig 880 truede skovarter (heraf 233 dødtveds arter). 

• Håb?: 10 af de 30 tidligere uddøde dødtveds-arter er kommet igen i 

statsskovene siden 1994 (4 svampe + 6 biller). Især siden 2005 i urørt skov 

udlagt i 1994 jf. Naturskovs-strategien. Eghjorten genudsat.

• Målrettet indsats hjælper  ….  men kræver ressourcer.

• Truede skovfugle er generelt i fremgang, men sommerfugle uddør 

løbende.

Periode Uddøde skovarter (N) Uddøde dødtveds arter NB

1851 – 1900 41 14 (34 % of N)
En pulje på

1364 dødtveds arter i 

DK, heraf 233 truede. 

1901 – 1950 48 12 (25 % of N)

1951 – 2000 46 4   ( 9 % of N)

(2001 – 2019) (0) usikkert tal 0

Total 135 30 (22 % of N) 170 år



Uddøen og genkomst på statens arealer de sidste 30 år (1990-2019)

Pulje= i alt 347 uddøde arter i DK

Det er summen fra Rødliste 1980 (DOFs)+1990+1997+2010

*Inkl. 6 truede arter som er forsvundet siden 1990 fra statens arealer

• Målt på uddøen og genkomst er tilbagegangen på statens arealer nok vendt.

• Men ikke mindst dagsommerfugle er stadig i kritiske problemer.

• Vi venter spændt på den opdaterede nationale rødliste.

Uddøde* arter

NST siden 1990

Genkomne uddøde NST 

siden 1990

NB

Fugle 4 14 Af de genkomne er 3 

udsat (bæver, eghjort 

og mørk pletvinge) 

og 6 arter fundet 

sporadisk (5 

natsværmere og 

hærfugl).

Pattedyr 2

Sommerfugle 5 10

Biller 8

Guldsmede 1

Karplanter 2

Lav 5

Svampe 1 18

Total 10 60 På 30 år



Uddøen og genkomst NST 30 år – biotopfordeling

Uddøde* arter

NST siden 1990

Genkomne uddøde NST 

siden 1990

NB

Skovbevoksning 3 20 Balancen bedre i skov 

end i lysåbne 

biotoper.

Dødt ved 0 10

Tør lysåben 7 19

Våd lysåben 0 11

Total 10 60 På 30 år

* Inkl. 6 truede arter som er forsvundet siden 1990 fra NST

• Ud fra disse og andre data er problemerne størst i de tørre lysåbne 

biotoper som hede, overdrev, eng mv. (herunder i lysninger i skov).

• Her ser det ud til at være værst for de blomstersøgende insekter, som 

f.eks. sommerfugle.

• NST er i gang med en større gennemgang af forvaltningen af DE lysåbne 

biotoper for at kunne optimere naturbeskyttelsen.




