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 ”Et vildere Nordjylland” 
 en naturpolitisk vision for DOF Nordjylland 

 

Ingen steder i Danmark er potentialet for vild og dynamisk natur større end i Nordjylland. En vild natur, 

hvor det alene er naturens egne dynamikker og processer, der former levende og varierede landskaber, og 

gør dem attraktive for et mylder af arter. Vi prioriterer den vilde natur, fordi det er det mest effektive 

værktøj til at bremse tabet i biodiversitet. Dette gælder ikke bare for fugle, men for alle de oprindelige arter 

i vores område. Samtidig er vild natur fyldt med oplevelser og overraskelser for os mennesker, og dermed 

med til at gøre Nordjylland til et attraktivt sted at bo eller holde ferie. 

Vi vil arbejde for følgende tre delmål, i prioriteret rækkefølge: 

• 20% af landarealet i Nordjylland (1600 km2) skal være vild og selvforvaltende natur uden 

produktion. Målet er at skabe så store og sammenhængende landskaber som muligt, så der bliver 

plads til alle de naturlige processer 

• 10% af landarealet i Nordjylland (ca. 800 km2) skal være natur, som forvaltes og plejes med mere 

traditionel naturpleje. Det kan f.eks. være græsning, høslet eller afbrænding af isolerede 

naturforekomster af høj værdi og bynær natur 

• Land- og skovbrug skal være effektivt, men samtidigt miljø- og klimamæssigt bæredygtigt 

20% af landarealet udlægges til vild natur 

Vi vil arbejde for, at minimum 20 % af landarealet i Nordjylland reserveres til vild natur. I disse områder skal 

naturlige processer som oversvømmelser, stormfald, erosion, brand og græsning have lov at forløbe frit, 

fordi disse processer er med til at skabe et meget varieret landskab med et utal af levesteder. Dette vil 

skabe robuste naturområder med en dynamik, som vores oprindelige arter er tilpasset til at leve i. Vi har 

fokus på at sikre intakte og velfungerende økosystemer med alle de vigtige elementer, som funktionelle 

naturområder rummer. Det drejer sig f.eks. om blomstrende urter og buske, krat, gamle og døde træer, 

gødning året rundt, ådsler mv. Det betyder også, at der ikke skal foregå skov- og landbrug inden for disse 

områder, da alle ressourcerne overlades til naturen.  

For at sikre befolkning og turister store naturoplevelser og ejerskab til den vilde natur, skal der skabes gode 

muligheder for at opleve områderne, i balance med de enkelte naturområders potentialer. 
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Vi vil pege på 25 vigtige naturområder i Nordjylland, som har et særligt potentiale som fremtidige vilde 

naturområder. Vi har taget udgangspunkt i, om områderne enten i dag eller på sigt kan udvikle sig til 

værdifulde naturområder, med særlig fokus på fugle. Det betyder også, at vi ikke har skelet til, om de er 

offentlige eller private. Vi vil arbejde aktivt for og bakke op om, at disse områder på sigt bliver udlagt til vild 

natur. 

10% af landarealet udlægges til natur med mere traditionel naturforvaltning 

Vi foreslår også, at der udlægges 10% af landarealet til en mere forvaltet natur. Der er her tale om områder, 

som ikke kan indgå i større, sammenhængende naturområder, og som derfor i højere grad skal forvaltes og 

plejes af mennesker. Det kan f.eks. være små og fragmenterede naturarealer af høj værdi, som er omgivet 

af dyrket land, og hvor der ikke er gode muligheder for sammenkædning med andre naturområder. Det kan 

også være den bynære natur, som lokalt har stor værdi for mange mennesker.  

En effektiv forvaltning af disse naturarealer bør fokusere på at sikre de sjældne og truede arter, der lever i 

områderne. Dette vil ofte indebære en form for naturpleje, f.eks. afgræsning, veteranisering af træer, 

høslet, afbrænding eller lignende. Denne pleje bør, så vidt det er muligt, bygge på principperne fra den 

vilde natur, men det skal også være muligt at producere f.eks. kød fra naturplejedyr i det omfang, at det 

ikke kolliderer med de overordnede mål for arealernes biodiversitet. 

Land- og skovbrug skal være effektivt, men samtidigt miljø- og klimamæssigt bæredygtigt 

I DOF Nordjylland accepterer vi, at der er behov for effektiv produktion af fødevarer og tømmer, også i 

Nordjylland. Og vi erkender, at arealer disponeret til land- og skovbrug ikke samtidigt skal fungere som 

vigtige levesteder for de vilde arter. 

I DOF Nordjylland mener vi derfor, at agerlandet og den dyrkede skov først og fremmest skal anvendes til at 

producere fødevarer, tømmer og andre gavnlige produkter. Deraf følger også, at der kun i begrænset 

omfang skal tages særlige naturhensyn i produktionslandskabet. Dette skal naturligvis ske på betingelse af, 

at der sideløbende afsættes den nødvendige plads til hhv. den vilde og mere forvaltede natur, efter 

ovenstående principper. 

Vi vil samtidigt arbejde for, at al produktion foregår efter miljø- og klimamæssigt bæredygtige principper, så 

det ikke har negativ indvirkning på det omgivende landskab, vandmiljø eller på klimaet. Et land- og 

skovbrug i balance med det omgivende miljø vil også fremover rumme plads og levesteder til 

hverdagsnaturen, og dermed også fremadrettet bidrage med naturoplevelser også uden for 

naturområderne.  

DOF Nordjyllands Bestyrelse 14. januar 2020. 

 


