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Danmarks biodiversitet

Med inspiration fra Ferskvandssymposiet, som afholdes hvert andet 

år, blev der i januar 2011 på Aarhus Universitet afholdt det første dan

ske biodiversitetssymposium. Miljøminister Karen Ellemann åbnede 

symposiet med dugfriske erfaringer fra COP 10 i Nagoya og slog 

der på fast, at biodiversitet er den vigtigste sag på hendes bord. 

Således opmuntret, kunne 270 forventningsfulde biodiversitetsfor

skere og naturforvaltere gå i lag med det tætpakkede faglige program.

Rasmus EjRnæs 
BEttina nygaaRd

Professor Carsten Rahbek fra Københavns 
Universitet introducerede symposiets tema, 
og mindede os om, at biodiversitetstabet i 
Danmark bunder i, at naturen ikke er blevet 
tage alvorligt på linje med andre miljøpro
blemer. Rasmus Ejrnæs fremlagde dernæst 
konklusionerne fra en DMUrapport om 
udviklingen i Danmarks Biodiversitet. Selvom 
naturen i store træk er sund, hvis man ser 
på naturens tjenesteydelser til mennesket, 
mister vi stadigvæk biodiversitet i Danmark 
som følge af intensivt skovbrug og fiskeri, 
næringsstofbelastning, ophørt græsning og 
stærkt modificeret hydrologi. Bettina Nygaard 
tog tråden op, og fortalte om en ny under
søgelse som viser at der siden Naturbeskyt
telsesloven trådte i kraft i 1992 er sket et tab 
af areal i de fleste beskyttede naturtyper.

Professor Tom Fenchel konkluderede at de 
største trusler mod havets dyreliv er fiskeriet 
som decimerer bestandene og ødelægger 
havbundens strukturer og levesteder. Annette 
BaattrupPedersen kunne fortælle at selvom 
vandløbene har fået renere vand, er der stadig 
langt til de naturlige vandløbs variation af fysi
ske forhold og deres dynamiske vekselvirk
ninger med den omgivende ådal. Preben 
Clausen mindede os om at Danmarks natur er 
internationalt betydningsfuld når det gælder 
rastende og overvintrende vandfugle. Des
værre er mellem 50 og 90 % af den naturlige 
bundvegetation forsvundet siden 1970’erne i 
en række af de vigtigste danske fjorde, hvilket 

kan forklare en række arters tilbagegang.
Thomas Ranius fra Sverige indledte skov

temaet med en indføring i livet for billen Ere
mit. Arten, som er en af to prioriterede arter 
på Habitatdirektivets Bilag II, er et godt ek
sempel på de mange nulevende anakronis
mer – arter som er fanget i en evolutionær 
blindgyde fordi de har tilpasset sig et miljø, 
som ikke længere findes. Eremitten lever i det 
smuldrende ved i hule løvtræer, og på vore 
breddegrader foretrækker den varme solbe
skinnede træer. Det moderne effektive skov
brug hugger træerne i deres ungdom, og 
efterlader sjældent gamle hule træer og dødt 
ved. Fragmenteringen af egnede værtstræer 
rammer arten hårdt, fordi den kun flyver få 
hundrede meter i løbet af de få uger hvor den 
voksne bille parrer sig og skal finde et træ at 
lægge æg i. Lars Iversens undersøgelser fra 
danske eremitlokaliteter bekræftede, at arten 
kun har overlevet på lokaliteter med en rela
tivt høj tæthed af egnede værtstræer. Morten 
D.D. Hansen fortalte om skovlysningernes 
dagsommerfugle, en anden gruppe af skov
arter, som har tabt slaget om skovene. Her er 
årsagen dog plantning af træer snarere end 
hugst. Skovlysninger var almindelige i skov
ene indtil Fredsskovsforordningen, men 
dræning og plantning har sammen med for
buddet mod græssende dyr i skovene ført til 
at en lang række dagsommerfugle er forsvun
det eller på vej til at forsvinde fra landet.

Professor JensChristian Svenning tog hul 
på temaet om økosystemer og naturlige for
styrrelser. Hvordan har naturen egentlig set 
ud uden mennesket, og hvilken rolle har de 
store, eller megastore, græssende dyr spillet? 
Med udgangspunkt i tidligere mellemistider 

viste Svenning hvordan store dyr sammen 
med naturlige forstyrrelser som brand og 
oversvømmelse samt variation i jordbund og 
hydrologi har haft afgørende betydning for 
udviklingen af en række lysåbne økosystemer 
på vore breddegrader. Professor Bent 
Odgaard tog over og viste, hvordan økosyste
mernes naturlige produktivitet gennem en 
mellemistid stiger til et maksimum for 
derefter at falde igen. De næringsfattige skov
økosystemer kan, også som følge af naturlige 
brande, have været relativt åbne, men der er 
ikke noget som tyder på, at græssende dyr 
kunne holde den sluttede næringsrige skov 
åben. Da Erik Buchwald efterfølgende netop 
argumenterede for de græssende dyrs store 
betydning for skovens åbenhed og sammen
sætning af planter, også i vores mellemistid, 
opstod en vis intensitet i auditoriet, som dog 
aldrig blev helt udløst på grund af det 
stramme program.

Under den sidste del af symposiet blev der 
rejst aktuelle problemstillinger. Således de
monstrerede Heidi Buhr Holbeck og Annita 
Svendsen på skift, hvordan landbrugs støt
teordningerne kan bruges konstruktivt til at 
finansiere græsning af naturen med husdyr, 
men desværre også at ordningerne har en lav 
omkostningseffektivitet, fordi de åbenlyst 
ikke er udformet med naturen som målsæt
ning. Samme triste konklusion nåede Hen
ning Heldbjerg til i sit indlæg om agerlandets 
fugle og initiativerne i Grøn Vækst.

Karsten Thomsen satte spørgsmål ved fo re
stillingen om at skovene skal drives effektivt 
for at bidrage positivt til CO

2
regnskabet og 

Erik Buchwald fremlagde evidens for at ahorn 
og gyvel ikke er invasive, men hjemmehø
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rende, og mindede os om, at invasive arter er 
et begreb, som skal bruges med omtanke i 
naturforvaltningen.

Til slut skulle alle deltagerne stemme om 
de største udfordringer og de vigtigste indsat
ser og forudsætninger for at standse tabet af 
biodiversitet. De tre største udfordringer blev 
ifølge deltagerne næringsstofbelastning, øde
lagt hydrologi og mangel på plads. På indsats
siden anbefalede auditoriet flere skove uden 
skovdrift, flere marker uden omdrift samt 
mere græsning/høslæt i naturområder. Natur
forvaltning baseret på naturlig dynamik fik 
også mange stemmer. Forudsætningerne for 
at alt dette skal kunne lykkes var, ifølge audi

toriet, en bedre naturkortlægning, en evi
densbaseret naturforvaltning og en omlægn
ing af landbrugsstøtten til i højere grad at til
godese natur og biodiversitet.

Glade og mørbankede efter to intense 
dage, tog vi afsked, med et løfte fra Carsten 
Rahbek, om at Københavns Universitet er 
værter for det næste biodiversitetssymposium 
i 2013. Det var en befrielse med et sympo
sium på danske grund som handlede om na
turen – arterne, levestederne og processerne 
– uden at være underordnet miljø, landbrug, 
skovbrug, klima eller friluftsliv. Og vi har som 
arrangører fået mange positive 
tilbagemeldinger fra naturforvaltere som har 

Morgenlys i Staksrode Skov. Foto: Henriette Bjerregaard. Naturstyrelsen Aarhus.

fået ny energi og inspiration.
Mere info findes på www.dmu.dk/dyr

planter/konferencer/biodiversitetssym
posiet2011/
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