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Vildheste, elge og bison. Gamle træer og 

blomsterenge. Insekter og sjældne fugle. 

Naturen passer sig selv og menneskets 

forvaltning reduceres så meget, det lader 

sig gøre. 

Industri, landbrug og civilisation har gen-

nem århundreder gjort indhug i den ”na-

turlige” natur. Menneskeheden har skabt 

en forarmelse i naturen. Nu arbejder vi 

på at genskabe naturen, så den kan fun-

gere på egne forudsætninger. Mennesker 

har adgang til naturen, men skal så vidt 
muligt ikke gribe ind ved at styre dyre- el-

ler planteliv, hvor naturarealerne er store 

nok til at være mere selvforvaltende. 

Kun sådan kan vi skabe en biodiversitet, 

så arters overlevelse sikres. Vi vil sikre en 

større rigdom i arter.  

Mere natur, vildere natur, rigere natur.

Mere vild natur giver nye muligheder for 

friluftslivet i form af eksempelvis natur-
formidling, turisme og unikke naturople-

velser. Det må dog forventes, at skovene 

kan blive mere ufarbare med flere vælte-

de træer og mere stående vand, men sti-

er kan fortsat ryddes for faldende træer.

Genopretning af naturlige økosystemer, 

som moser, skove og vandløb er afgøren-

de for biodiversitet, og vigtige for klima-

et. Økosystemernes naturlige optag og 

lagring af CO2 vil modvirke negative kli-
maforandringer. Større biodiversitet er en 

del af løsningen, hvis vi skal komme hel-

skindet igennem klimakrisen. 

Vildere og mere selvforvaltende natur 

kræver plads. De største områder rum-

mer de bedste muligheder for stor arts-

rigdom og spændende fauna. Det er også 

her, der er mulighed for bestande af de 

større dyrearter. Større biodiversitet er et 

af FN’s 17 verdensmål. Folketinget har al-
lerede igangsat initiativer til at sikre mere 
vild natur i Danmark. Nu er tiden kommet 
til at gøre arbejdet konkret. Det gælder 
også den tættest befolkede del af Dan-

mark, hovedstadsregionen.

Med dette udspil peger SF i Region Ho-

vedstaden på, at det er muligt at skabe 

langt mere vild natur i hovedstadsregio-

nen. SF vil, at 10 procent af arealet bliver 

til vild natur. 

Lyder det vildt? Ja, vi vil gerne have mere 

vildt.

Naturen er sin egen rigdom. Til stor glæ-

de for mennesker, både for os som lever 

her nu og for kommende generationer.

10 procent vild natur i Hovedstaden
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Almindingen

Midt på Bornholm ligger Almindingen, 

som er Danmarks femtestørste skov på 

6.000 hektar. Her finder man den vel-
kendte Ekkodalen og Bornholms højeste 

punkt, Rytterknægten. I området er der 
flere truede arter, både insekter og fla-

germus. Der lever såvel rådyr som dådyr, 

og der er udsat vildbison, som lever i et 

200 hektar indhegnet område.

Et areal på 1.590 hektar er allerede udpe-

get til naturnationalpark. Dette kan udvi-
des til 2.500 hektar.

Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose

Arresø, som er Danmarks største sø, er 

omkranset af små skove og moser: Son-

nerup Skov, Avderød Skov, Arrenæs, Lille 

Lyngby Mose og Ellemosen. Løvskov præ-

ger området med lysåbne arealer. I områ-

det finder man ligeledes bæver, fiskeørn 
og rørhøg.

Dele af skovene er allerede fredede og 

udlagt som urørt skov. Der kan etableres 

et område på 650 hektar vild natur.

Bornholms nordspids

På Bornholm nordspids ligger et område 

på 675 hektar, som består af Hammerknu-

den, Slotslyngen og Hammersholm. Her 
findes klipper, hedeområder med lyng og 
ene og frodig skov. På klippesiderne yng-

ler alk og vandrefalk. Et areal på 480 hek-

tar er allerede udpeget til vild natur. Knyt-
tes det sammen fra Hammerknuden over 
Nørreskoven, Slotslyngen til Ravnedalen 
og Borrelyngen, kan vildere natur brede 

sig ud over ca. 1000 hektar, hvis de gen-

nemgående veje forsynes med færiste. 

Charlottenlund Skov
Skoven ligger i Gentofte og har et areal på 
76 hektar. Det er en løvskov med mange 

gamle træer, hvilket er til gavn for insek-

ter og svampe. 51 hektar er allerede ud-

peget til biodiversitetsskov.

Eskilsø
Eskilsø er den største ø i Roskilde Fjord. 
Man kan kun komme til øen med egen 
båd. Øen ejes og drives af Struckmanns 

Naturfredningsfond, som netop har til 
formål at sikre naturen. Der er et rigt fug-

leliv, som nyder godt af øens strandenge. 

Planen er, at markerne skal blive overdrev, 

SF’s forslag
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lave fugtige områder skal blive til søer, og 
små vandhuller renses op. 

Eskilsø er 140 hektar.

Farumskovene
Farumskovene består af flere mindre sko-

ve. I området er der både skov, moseom-

råder, vandløb og søer. Her er et rigt og 
varieret fugle- og planteliv med truede 

insekter, svampe og planter.

Der er allerede vedtaget 1.000 hektar vild 

natur i form af urørt skov og anden biodi-

versitetsskov.

Freerslev Hegn og Brødeskov
Området , som omfatter ca. 500 hektar 
sydvest for Hillerød, udgøres af Freerslev 
Hegn, Gl. Kielskov, Brødeskov og Store 
Heste. Området består af søer, moser, 
eng, slette, ager og veje. Freerslev Hegn 
består mest af løvskov. 

Området bevares med lysåbne area-

ler omkring Bøllemosen med enge og 

græsningsskov. Brødeskov har ligeledes 

en større mose med lysåbne arealer. 

Mindre områder er allerede udpeget som 

urørt skov. Der kan etableres et område 

på 250 hektar vild natur.
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Gribskov

Gribskov er Danmarks fjerdestørste skov 
og det mest oplagte område til at sikre 
vildskov. Derfor er Gribskov også allerede 

udpeget til Naturnationalpark. Her er et 
rigt plante- og dyreliv. Mange hjortearter, 

vildheste og bævere lever her. Potentia-

let, når man medtager områder omkring 

Esrum Sø, er et samlet område på 7.900 

hektar vild natur.

Gurre Sø og Horserød Hegn
En stor del af området omkring Gurre Sø 

og Horserød Hegn er allerede fredet. Der 
er et rigt og varieret landskab fra søbred 

med småurter til ege-, elle- og askeskov 
samt skovbevoksede tørvemoser. Der kan 

skabes et sammenhængende område 

med 1.400 hektar vild natur.

Hareskoven og Jonstrup Vang
Skovene er på cirka 890 hektar og består 

af seks skove beliggende i området om-

kring Bagsværd, Ballerup og Værløse. I 

skovene er både områder med skov, sær-

ligt bøgeskov, og desuden enge og over-

drev. Skovene er produktionsskove, men 
er ved at blive ændret til naturskove. I 
skovene er en stor bestand af rådyr, og 

her lever alle de dyr, fugle og insekter, der 

er almindeligt forekommende i de danske 

skove.

Her kan udlægges 700 hektar til mere vild 
natur.

Jægersborg Hegn og Dyrehaven
Området er på 1.700 hektar. Der vokser 

primært løvfældende træer, heriblandt 

nogle meget gamle egetræer. Skovene er 

kendt for de mange krondyr, der lever i 

Dyrehaven, sammen med dådyr og sikaer. 

I Jægersborg Hegn er der rådyr. Hele om-

rådet rummer mange fugle og insekter.

1.610 hektar er udlagt til mere vild natur, 
men desværre foregår der fodring af hjor-

tene i stor stil, og der dyrkes foder direkte 
i selve Dyrehaven, hvilket forarmer mu-

ligheden for naturligt græsland. Antallet 

af hjorte kan med fordel nedbringes, og 

fodringen indstilles.

Jægerspris Nordskov
Skoven, som er privat ejet, er kendt for 

sine tusindårige ege som Kongeegen, 

Storkeegen og Snoegen. Man finder man-

ge naturtyper med små moser, vekslende 

træbestande og arter. Der er en stor an-

del naturskov med skovbevoksede moser 

med urskov og områder med ellesumpe.

En del af skoven er allerede fredet og sko-
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ven er udpeget som fuglebeskyttelses-

område. 

Der kan skabes et sammenhængende 

område på 1.500 hektar vild natur.

Jægerspris Skydeterræn

I tilknytning til Nordskoven kan Jægers-

pris Skyde- og Øvelsesterræn blive en 

fantastisk attraktion i Hornsherred. Dele 
af området er allerede beskyttet og be-

står naturtyper som hede, moser, stran-

denge, enge og søer. Området er rigt på 

fortidsminder og naturen er et vekslende 
område med morænebakker og hævet 

havbund. Der må i dag ikke fjernes, san-

kes eller skoves træer i den sparsomme 

træbevoksning.

Det er muligt at udlægge 1.500 hektar 

vild natur.

Kalvebod Fælled
Fælleden var tidligere under vand, men 
blev inddæmmet for 80 år siden. Indtil for 

40 år siden var det et militært øvelsester-

ræn og blev derefter en fælled, som nu er 
fredet. 

Om sommeren plejes naturen ved, at 

over tusind kvier, kalve og stude græsser 

i området. Der er et meget rigt dyreliv 

med flere sjældne plante- og dyrearter og 
mange trækfugle kommer forbi. Som det 

eneste sted i Danmark ud over Saltholm 

vokser blå iris vildt her. 

2.000 hektar kan udlægges til mere vild 
natur med helårsgræssende dyr i stedet 

for hvert år at fyre brændstof og CO2 af 

på at transportere tusind dyr fra forskel-

lige steder på Sjælland frem og tilbage til 
Kalvebod Fælled.

Melby Overdrev og Tisvilde Hegn

Det store skovområde fra Liseleje over 

Melby Overdrev, Asserbo Plantage til Tis-
vilde Hegn rummer en naturoase med 
spændende nåleskov, blandt andet den 

populære Troldeskoven. Der er mange 

botaniske sjældenheder, masser af svam-

pesorter og hele 40 af landets ca. 60 dag-

sommerfuglearter. Der kan udlægges 

2.020 hektar til vild natur.

Nejede Vesterskov og Lyngby skov
Nejede Vesterskov har de seneste år væ-

ret hjemsted for havørnen og en del un-

ger er gennem tiden kommet på vingerne 
i skoven. Området omkring Alsønderup 

Engsø har et rigt fugleliv.



Skoven består for det meste af løvskov 

og er højt beliggende. Alsønderup Enge 

fremstår som et lavvandet område med 

engarealer. Hele området med søer, mo-

ser, vandløb, eng og ager er på 500 ha.

Rude Skov
Skoven ligger mellem Holte, Hørsholm, 
Birkerød og Høsterkøb. Der er mange 
meget gamle bøge- og egetræer, som nu 

er døende, hvilket er til gavn for fugle og 
insekter. Her er desuden mange søer og 
damme og her lever en del vandfugle. 

560 hektar er udlagt til vild natur.

Rusland

Rusland er et delvist fredet bakket hede-

landskab, der ligger ved Dronningmølle i 

Nordsjælland. Her vokser lyng, enebær 
og fyrretræer. På grund af sit særpræg er 

området udpeget som EU-habitatsområ-

de. 

Der kan udlægges 260 hektar vild natur.

Rø Plantage

Rø Plantage blev anlagt 1866-1875.  I dag 
er der mange rødgraner. Når de fældes, 

er planen, at plante eg, lærk og douglas-

gran, som på langt sigt kan forynge sig 

selv, sådan at plantagen bliver mere na-

turnær. Plantagen er på 590 hektar.

Store Dyrehave
Store Dyrehave ligger syd for Hillerød. 
Landskabet er et kuperet moræneland-

skab med mange mindre søer og vådom-



råder. Her finder man Rågårds Mose, der 
er en gammel tørvegrav, hvor der igen-

nem en længere årrække ikke har været 

foretaget hugst eller andre forstlige ind-

greb. Her er de gamle granbevoksninger 
i forfald, og mosearealerne bliver derfor 

mere lysåbne. Her er en rig flora og man-

ge insektarter.

Lille Hestehave rummer store gamle træ-

er, Karls Sø og en del grævlingegrave. 

Samlet kan etableres 1.230 hektar vild 

natur.

Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov
Området er på cirka 1.000 hektar og ligger 

mellem Helsingør og Hornbæk. Naturen 
er meget varieret med skov med mange 

arter og mange gamle træer samt både 

søer, som moseområder. Dette giver gode 
muligheder for insekter og fugle i vådom-

råderne, og også trækfugle kommer forbi. 

En del af området er fredet.

Der er udlagt 820 hektar til vild natur, og 
i dag er Hellebæk Kohave etableret med 
helårsgræssende kvæg – et projekt, der 

kan udvides til at omfatte hele det sam-

menhængende område.

Tokkekøb Hegn
Tokkekøb Hegn i Nordsjælland er et vari-
eret landskab på 630 hektar, med gamle 

beplantninger, bakker, moser og søer. Vi 

kender det fra de danske guldaldermale-

rier - ovenikøbet med maleriske stendys-

ser, heriblandt den velbevarede Dæmpe-

gårdsdysse fra 3.400 før vor tidsregning.

Vestskoven
Vestskoven er på 1.400 hektar og ligger 

i både Albertslund, Høje Taastrup, Glo-

strup og Ballerup kommuner. Skoven blev 

påbegyndt i 1967 og er dermed en af 

Danmarks yngste skove. Selvom skoven 

er ung, er den fuld af dyreliv. Der er de 

almindelig pattedyr, der lever i de danske 
skove, fisk i søerne og et rigt fugleliv med 
blandt andet fugle på træk. Der er udsat 

skotsk højlandskvæg, som græsser i sko-

ven året rundt.

Vestskoven er i dag en såkaldt lystskov, 

hvor fældede træer sælges til brænde.

Urørt skov:

Urørte skove er skove, hvor skovdriften er ophørt og man med tiden får mange 
gamle træer, døde stammer og stor biodiversitet.
Naturnationalpark:
En naturnationalpark er en nationalpark, der udelukkende fokuserer på natur. 
Der er tale om et område i den danske natur, hvor naturen basalt set passer sig 
selv med så lidt pleje fra mennesker som muligt. I disse parker drives der ikke 
land- eller skovbrug, men der udsættes store dyr til at afgræsse områderne for 
sikre varieret natur samt de bedste betingelser for øvrige dyr og planters liv. Par-
kerne skal være indhegnede, men fortsat tillade adgang for publikum. 
En naturnationalpark skal som tommelfingerregel mindst være på 1.000 hektar.
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Skov      Areal vedtaget (hektar) SF’s forslag (hektar)

Almindingen 1.590 2.500

Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose  650 

Bornholms Nordspids 480 480 

Charlottenlund Skov 50 50 
Eskildsø  140 

Farumskovene 1.000 1.000 

Freerslev Hegn  250 
Gribskov 5.200 7.900 

Gurre Sø og Horserød Hegn  1.400 
Hareskoven og Jonstrup Vang  700 
Jægersborg Hegn 1.610 1.610 
Jægerspris Nordskov  1.500 

Jægerspris Skyderærren  1.500 

Kalvebod Fælled  2.000 

Melby Overdrev og Tisvilde Hegn  2.020 
Nejede Vestskov  500

Rude Skov 560 560 
Rusland  250 
Rø Plantage  590 
Store Dyrehave  1.230 

Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov 820 820 
Tokkekøb Hegn  630 
Vestskoven  1.400 

Allerede besluttet areal    11.310 hektar.
Yderligere i SF’s forslag       18.370 hektar.

Samlet areal vild natur med SF Region Hovedstadens udspil 29.680 hektar.

Region Hovedstadens samlede areal udgør 2.563 km2. En ambition om at 10 procent 
af arealet skal være vild natur, medfører, at der skal være 25.600 hektar vild natur i 

Region Hovedstaden.

SF’s samlede forslag
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En politisk aftale i folketinget fra maj 2021 indebærer, at der skal 
etableres op mod 15 naturnationalparker i Danmark. Heraf er alle-
rede besluttet to i Region Hovedstaden: Almindingen og Gribskov. 
Folketinget lægger op til beslutning om nye naturnationalparker 
november 2021. Samtidigt gennemføres en parallel proces med at 
finde egnede steder til urørt skov. Det skyldes, at det i høj grad er  
de samme områder, som overvejes til de to formål.

Urørt skov skal også besluttes i november 2021.

I den politiske proces indgår høringer med såvel eksperter som 
kommuner. Der skal således være et sagligt grundlag for beslutnin-
gerne om, hvilke områder som udpeges til henholdsvis naturnatio-
nalparker og urørt skov.

Med dette udspil fra SF Region Hovedstaden ønsker vi at sikre, at 
hovedstadsområdet får den størst mulige andel af vild natur. Vi øn-
sker ligeledes at sikre, at man ikke kun vælger de letteste løsninger, 
men også tænker kreativt i anvendelsen af større naturområder 
nær befolkningstætte områder, og at også privatejede skove indgår 
i arbejdet.

SF: Vi vil det vilde! Vi ses ude i skovene.

SF Region Hovedstaden
sfrh@sfrh.dk

Følg os: facebook.com/sfRegionH

Vi vil det vilde

Kort: Jacob Rask 

Fotos: Michael Liesk


