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Nyhedsbrev
Center for Natur- og Nationalparkforskning

Den anden udgave af nyhedsbrevet fra Center for Natur- og Nationalparkforskning
er nu en realitet. Vi håber at I vil tage godt imod det. I må gerne sende os
kommentarer og ideer til de kommende nyhedsbreve.
maleres	
   udlægning	
   og	
   hvorledes	
   disse	
   malerier	
   kan	
  
danne	
   grundlag	
   for	
   spændende	
   aktuelle	
   tolkninger	
   af	
  
kulturlandskabet	
  og	
   dets	
  udvikling.	
  Power	
  Points 	
  fra	
   alle	
  
seks	
   indlæg	
   kan	
   downloades	
   fra	
   CNNFs	
   hjemmeside,	
  
hFp://cnnf.ruc.dk	
  

Seks	
   meget	
   forskellige	
   indlæg	
  
om	
   syn	
   på,	
   holdninger	
   6l	
   og	
  
brug	
  af	
  naturen	
  var	
  rammen	
  om	
  
CNNFs	
   første	
  seminar,	
  der	
  blev	
  
a4oldt	
  på	
   Roskilde	
  Universitet	
  
d.	
   19	
   april,	
   om	
   Frilu?slivet	
   i	
  
natur-‐	
   og	
   naBonalparkerne.	
   På	
  
det	
  velbesøgte	
  seminar	
  blev	
  det	
  
klart,	
   hvorledes	
   befolkningens	
  
brug	
   af	
   naturen	
   ser	
  ud	
  6l	
  at	
  være	
  sta6s6sk	
   evident.	
   Der	
  
lægges	
  poli6sk	
   stor	
   vægt	
  på	
  naturvejledningens	
  rolle	
   for	
  
oplevelsen	
   af	
  naturen	
   ligesom	
  de	
  sundsheds-‐fremmende	
  
a s p e kte r	
   af	
   f r i l u A s l i vet	
   få r	
   sta d i gt	
   s 6 ge n d e	
  
opmærksomhed.	
   Men	
   hvad	
   er	
   det	
   egentlig	
   er,	
   der	
   får	
  
forskellige	
  befolkningsgrupper	
  6l	
   at	
   søge	
  6l	
  naturen	
   eller	
  
undgå	
  det,	
  og	
  hvad	
  er	
  det	
  egentlig	
  for	
   værdier,	
   der	
  spiller	
  
en	
  rolle	
   i 	
  den	
  forbindelse,	
  er	
  der	
   langt	
  større	
  usikkerhed	
  
om,	
  og	
   det	
  blev	
   genstand	
   for	
   livlige	
   diskussioner	
   under	
  
seminaret.	
  Er	
   det	
  naturen	
  og	
   dens	
  forunderlige	
  indhold,	
  
eller	
   er	
   denne	
   blot	
   en	
   ramme	
   om	
   muligheden	
   for	
   at	
  
kunne	
  stresse	
  af,	
  eller	
   ﬁnde	
  sig	
   selv	
  eller	
   	
   hinanden	
  i	
   et	
  
mere	
   åbent	
   rum?	
   Er	
   det	
   naturens	
   vildhed	
   eller	
   havens	
  
plejede	
  kulisser,	
  der	
   er	
  det	
  aFrak6ve?	
   I	
  den	
   udstrækning	
  
det	
  sidste	
  er	
  en	
  vig6g	
  mo6va6on,	
  må	
  det	
  formentlig	
  have	
  
konsekvenser	
   for	
   den	
   måde	
   natur-‐	
   og	
   na6onalparker	
  
indreFes	
   på.	
   Erfaringer	
   fra	
   brugerinddragelse	
   i	
  
planlægning	
  og	
  forvaltning	
  af	
   tyske	
  naturparker	
   blev	
   her	
  
inddraget	
  i	
  diskussionen.

Dagen	
  afsluFedes	
  med	
  uformel	
  networking	
  6l	
  et	
  glas	
  vin	
  
eller	
  to	
  blandt	
  de	
  mange	
  engagerede	
  6lhørere,	
  der	
  havde	
  
fundet	
  vej	
  6l	
  seminaret.	
  

Nyt natur- og nationalpark
seminar d. 15 Nov 2013
Som tema for CNNFs
næste seminar er valgt:

“Naturparken mellem haven og
vildmarken”.
Seminaret afholdes på Roskilde Universitet, fredag
d. 15 Nov fra kl. 13-17. Fra 13-16 vil der være en
række foredrag om mangfoldigheden af parkformer fra haven til vildmarken, og diskussion af forskellige
parktyper mellem disse “yderpunkter”. Fra 16-17 vil
der være networking over et glas vin. Alle
interesserede er velkomne til dette åbne seminar.
Program følger på vores hjemmeside:
http://cnnf.ruc.dk. I næste nyhedsbrev bringer vi
mere information om seminaret, men notér allerede
nu tidspunktet.

Ud	
   over	
   den	
   grundlæggende	
   diskussion	
   omkring	
  
friluAslivets	
  rolle,	
  fremlagtes	
  også	
  spændende	
  tanker	
  om	
  
hvorledes	
   friluAsfaciliteter	
   i	
   naturen	
   kan	
   kortlægges	
   og	
  
indgå	
   i	
   en	
   samlet	
   planlægning,	
   f.eks.	
   i	
   en	
   kommune.	
  
Seminaret	
   sidste	
   indlæg	
   var	
   et	
   spændende	
   oplæg	
   om	
  
danske	
   landskaber,	
   som	
   de	
   har	
   formet	
   sig	
   i	
   historiske	
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Nyt fra forskningsfronten
Et fast indslag i CNNFs nyhedsbrev er præsentationer af igangværende / aktuel forskning.
CNNF tilknyttede forskere vil på skift præsentere aktuel forskning her. Tanken er at
interesserede så kan kontakte forskerne for foredrag, yderligere information, for input, eller for
samarbejde.

Selling Nature to Save it! Fredning via big business
Kontakt: Kristine Juul (kristine@ruc.dk)
Fredning af naturområder involverer i stigende grad private opkøb og privat kapital. Strategien er, som udtrykt
af Mc Afee (1999) ’Selling nature to save it’. I dansk sammenhæng har denne strategi været anvendt af bl.a.
Verdens Skove (tidligere Nepentes) og Aage V. Jensen fond. Men hvor der her var tale om simple partnerskaber
rettet mod beskyttelse af specifikke naturområder, er vi nu vidne til et tilsyneladende paradigmeskift, hvor
økonomisk vækst og big business tildeles helt central roller i redningen af den globale biodiversitet og
sikringen af en bæredygtig fremtid. En af de bærende kræfter i denne udvikling er den nye og ’grønnere’
Verdensbank, der med skabelsen af GEF (Global Environmental Facilities) og ønsket om at fremme
’ecosystems services’ og økoturisme fremhæver, hvordan win-win situationer kan skabes ved at naturen tildeles
en markedsværdi.
Ideen er, at markedskræfterne skal bruges aktivt til at fremme bæredygtigheden, idet diverse former for
profit-orienterede finansieringsformer kan motivere lokale til at beskytte naturen. På det større plan håber man
også gennem en sådan ’værditillæggelse, at kunne motivere større firmaer til at investere i naturbeskyttelse. Et
eksempel er IUCNs samarbejde med henholdsvis Rio Tinto Mining og Shell Oil, hvor firmaerne anspores til at
kompensere for deres miljøødelæggende adfærd ved at investering i miljøgenopretning i andre lokaliteter. Et
andet eksempel er reklamekampagner, der er knyttet op til ’miljømæssig godgørenhed’ , som fx Mc Donalds
’Endangered Animals Happy Meals’, der skal involvere børn mere aktivt i beskyttelsen af de 8 mest truede
dyrearter eller Starbucks ’Conservation Coffee’, hvor man gennem kaffedrikning støtter biodiversitet og
bæredygtig produktion.
Men hvad sker der når naturen gøres til en vare og big business får lederskabet i den globale fredningspolitik?
Skal regnskovens værdi vurderes ud fra hvor mange CO2 kreditter der kan genereres og kan de miljømæssige
konsekvenser af guldudvinding opvejes af naturgenopretning i andre områder? Disse spørgsmål tages op af
blandt andre Igoe, J. and Sullivan, Sian and Brockington, D. i et spændende særnummer af Current
Conservation fra 2010, under overskriften: Problematizing neoliberal biodiversity conservation: displaced and
disobedient knowledge. Current Conservation 3 (3), pp. 4-7. Også andre forfattere har taget fat i den aktuelle
privatiseringbølge, som bl.a er blevet behandlet i et særnummer af tidskriftet Antipode (vol. 39, issue 3) under
overskriften ’Neoliberalizing Nature”.
Tendensen til at natur- og naturparker fra primært at være offentlige eller offentligt støttede til at være arealer,
hvis beskyttelse er baseret på evnen til at generere et overskud vil også være et emne, som vi regner med at
arbejde videre med i CNNF regi.
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Randzoner - En landskabsanalyse af tilgængelighed
Speciale i Geografi ved Roskilde Universitet af Kenneth Thrane og Rasmus Christian Dylov
Kontakt: Vejleder Jesper Brandt (brandt@ruc.dk)
1. september 2012 trådte ’Lov om randzoner’ i kraft. I praksis betød det 50.000 ha dyrknings-, sprøjte- og
gødningsfrie randzoner langs åbne vandløb og søer over 100 m2. Foruden at være et værktøj til naturbeskyttelse
blev der samtidig givet mulighed for offentlig adgang til randzonerne.
På den baggrund undersøges det i specialet, hvilke potentialer og udfordringer randzonerne giver for
offentlighedens adgang hertil. Specialets formål var derudover at udvikle en række metodiske værktøjer til
kortlægning af tilgængeligheden i et landskab, påvirket af både kultur og natur. Metoder der også vil vise sig
nyttige i forbindelse med planlægning af rekreative ruter i national- og naturparker.
Undersøgelsesområdet er en vandløbsstrækning i forlængelse af Gundsømagle sø på Sjælland.. Vi foretog
interview med lodsejerne til de vandløbsnære områder, for at få afklaret deres holdninger til offentlighedens
adgang til og på de vandløbsnære arealer. Dertil blev deres arealanvendelse kortlagt, som også har betydning
for offentlighedens adgang. Dette supplerede vi med karteringer foretaget i felten af den fysiske
fremkommelighed, hvor underlagets fugtighed og vegetations højde og tæthed blev registreret. Derudover er de
kommunikative elementer som eksempelvis skilte og hegn karteret, og det er identificeret hvilke naturtyper og
arealdække, der findes på de vandløbsnære arealer. Den indsamlede empiri er bearbejdet i fire analyser af
henholdsvis juridisk adgang, fysisk fremkommelighed, kommunikativ adgang og lodsejernes holdning til
offentlighedens adgang. Disse analyser beskriver hver især forskellige problematikker og adgangspotentialer,
der er forbundet til offentlighedens adgang i landskabet og hvordan randzoner kan indgå som rekreativt værktøj
i den forbindelse.
Projektet kan downloades fra RUCs digitale projektbibliotek: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/10494

Forsknings-strategi-møde: Den 17. juni afholder CNNF et brainstorm-møde for formulering af
forsknings-strategi. På dette arbejdsmøde er det planen at den kreds af forskere, som er tilknyttet
CNNF drøfter mulighederne for fælles forskningsprojekter i regi af CNNF. Mødet er åbent for
alle med konkrete forskningsplaner og ideer. Kontakt os på cnnfruc@gmail.com for yderligere
information.
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Skjoldungeland

Nationalparkprojekt Roskilde-Lejre, Skjoldungelandet
Kontakt: Claus Helweg Ovesen (clho@ruc.dk)
Arbejdet gennem de sidste vel 10 år med at etablere en Nationalpark i Roskilde og Lejre kommuner
strækkende sig fra skovene ved Avnstrup over godslandskabet ved Lejre til de sydlige dele af
Roskilde Fjord blev i slutningen af sidste år kronet med et tilsagn fra et flertal af Folketingets
partier om, at man støtter nationalparkprojektet. Der var fra borgmesterniveau og nedad stor glæde
i de to kommuner og ikke mindst blandt de mange, som har arbejdet for en sådan nationalpark i
det berømte ”kulturhistoriske landskab” med de fra landets ældste historie berømte bysamfund
Lejre og Roskilde. Førstnævnte har givet ide til navnet ”Skjoldungelandet”, som vistnok også
efterhånden bliver parkens officielle navn.
Skjoldungelandet omfatter frodige løvskove og græsland, godslandskab, mere almindeligt, dyrket
land og fjordlandskab omkring den inderste, brede del af Roskilde Fjord. Egnen er som bekendt rig
på kulturminder, vel nogen af de berømteste i landet såsom oldtidsminderne ved lejre og Roskilde
Domkirke. Tilsammen giver nationalparkområdet et repræsentativt billede af sjællandsk
kulturlandskab med nogle vigtige indslag af værdifuld østdansk natur.
4
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Formålet med nationalparken er at fremme bevarelsen af naturområder og kulturhistoriske minder
og lokaliteter, at give publikum adgang til at opleve dette under respekt af beskyttelsesinteresserne
og at fremme bæredygtig, aktiv forvaltning af dette værdifulde landskab.
Roskilde Universitet har været med i nationalparkprojektet de sidste tre år med dels en plads i
styregruppen, medvirken i formidlerforum og gennem en del studenterprojekter med tema indenfor
nationalparken. Arbejdet kan ses i forlængelse af den samarbejds-aftale, der er mellem Roskilde
kommune og universitetet.
I 2012 har RUC bl.a. medvirket ved den formidling af nationalparkområdet til folketingspolitikere
fra de forskellige partier, som nok har været en væsentlig grund til den tilslutning til oprettelse af
nationalparken, som der så kom melding om lidt før årsskiftet 2012/13. Den politiske tilslutning
har også skyldtes lodsejernes relativt positive indstilling – eller hidtil ikke udtalte modvilje. Med det
politiske tilsagn har lodsejerne dog på det seneste ”rebet sejlene” og ønsket stærkere
repræsentation – faktisk flertal – i nationalparkens ledelse og stillet en række spørgsmål til
konsekvenserne af at komme med i nationalparken. Den nærmere fremtid vil vise, hvad dette
kommer til at betyde for realiseringen.
RUC kan bidrage med
•	

 At styrke videngrundlaget for nationalparken
•	

 Arbejde for øget kvalitet af såvel natur som kulturminder indenfor planlægning og forvaltning
af nationalparken
•	

 Bidrage med viden vedr. moderne kommunikation af de oplevelsesmuligheder og budskaber,
som udgår fra nationalparken
•	

 Involvere studerende og forskere i projekter indenfor nationalparken og dermed styrke både
videngrundlag og forvaltning
De hidtidige studenterprojekter i Skjoldungelandet har bl.a. arbejdet med
•	

 Adgangsforhold langs våde områder
•	

 Naturgenopretning og naturpleje, bl.a. i relation til NATURA2000 arealer indenfor
nationalparken
•	

 Drift af stævningsskov
•	

 Formidling med moderne og mere traditionelle metoder
I samarbejde med nationalparkprojektets daglige ledelse er der opstillet en lang række
projektemner, der kan tages op af studerende. Denne liste vil selvfølgelig blive løbende revideret
og suppleret.

5

CNNF, Roskilde Universitet, Maj 2013, Nr. 2
Naturparknetværket i Region Sjælland
Kontakt: Claus Helweg Ovesen (clho@ruc.dk)
I større, sammenhængende landskaber
kan
fredningsinteresserne samlet sikres ved dels en
nationalparkstatus, hvilket kræver flertal for
sagen i Folketinget og dels ved, at en eller flere
kommuner går sammen og giver området
naturparkstatus i deres kommune-planer, evt.
gennem kommuneplantillæg.
Processen med etablering af nationalparker går
som bekendt ret langsomt, og de placeres
fortrinsvis i områder med betydeligt indslag af
statsligt ejede arealer: Kongernes Nordsjælland
med bl.a. Gribskov, Thy med klitter og plantager,
Mols Bjerge med betydelige opkøb siden 1970´erne
etc. Skal andre – og tit lige så værdifulde –
overvejende privatejede landskaber sikres samlet,
må det oftest ske gennem naturparkstatus.
Nationalparkerne har deres egen lov, mens
naturparker - trods diskussioner om dem siden
sidst i 1960´erne - aldrig er blevet taget med i
naturfrednings- nu naturbeskyt-telsesloven.
Behovet for større, sammenhængende
naturområder var en af de vigtige konklusioner fra
Wilhjelm-udvalget, der analyserede dansk arbejde
for sikring af biologisk mangfoldighed
(biodiversitet),
og det førte i første omgang til ønsket om at skabe
danske nationalparker. Diskussionen om dem førte
også til ønsket om, at få flere områder med i
undersøgelsen vedr. muligt udlæg af nationalparker,
hvilket ikke mindst Friluftsrådet engagerede sig i, også
økonomisk.
Parallelt med arbejdet hen mod danske nationalparker
genopstod så tanken om naturparker, der havde været
stærkt inde i fredningsarbejdet i 1970´erne. Mange af
de daværende fredningsplanudvalg arbejdede med
naturparker og sikrede centrale arealer ved opkøb
foretaget med midler fra Kulturministeriet, der
dengang havde frednings-området under sig.
I Region Sjælland er naturparktanken taget op
gennem de seneste tre år i forbindelse med arbejdet
med en regional udviklingsstrategi. Regionen har på
teknisk niveau etableret et naturparknetværk med
sagkyndige fra kommuner og regionens universitet,
! RUC, ligesom Friluftsrådet med deres nu afsluttede
naturparkprojekt tit har været med til møderne.
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Ligeledes har man inddraget sagkyndige fra private firmaer til at samle hidtidigt geografisk
materiale om udpegning af naturparker indenfor regionen. Det er blevet til ikke helt få
områder siden arbejdet startede først i 1970´erne, hvor man med Tystrup-Bavelse Sø med
omgivelser arbejdede med nogle store – og bekostelige - fredninger som grundlag for en
første, sjællandsk naturpark (ill.1).
De mest aktuelle projekter med naturparkområder er for tiden (listen noget uforpligtende):
•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Odsherred(buerne) - geopark
Åmosen (mod vest med med Tissø og Flasken ved Reersø)
Tystrup-Bavelse
Præstø Fjord
Sydvestsjælland med godserne Borreby, Basnæs og Holsteinsborg
Svinø-Avnø-Knudshoved
Østmøn-Ulfshale-Nyord
Guldborgsund med omgivelser
Maribosøerne
Stevns Klint
Nakskov Fjord
Smålandsfarvandet
Rødby Fjord

Til listen kan føjes nogle forslag til mere omfattende, marine naturparker med en vis
overlapning til de kystnære naturparker.
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Nyheder og kommende begivenheder
CNNF vil i sine nyhedsbreve give oplysninger om væsentlige begivenheder
af betydning for natur- og nationalparkforskningen. Vi tager her
udgangspunkt i den viden om konferencer, møder m.v. , som vi finder
indenfor forskningsverdenen, herunder i newsletters fra Landscape Europe
og fra Europarc Federation, primært deres Nordisk-baltiske section. Såfremt
modtagere af CNNFs nyhedsbrev har kendskab til konferencer, møder og
lignende aktiviteter af forskningsmæssig og formidlingsmæssig betydning
især i Danmark og i omkringliggende lande, vil vi meget gerne omtale disse
aktiviteter i vores kalender. Send en mail til brandt@ruc.dk.

Den Europæiske Naturparkdag
24 maj er udset til at være den Europæiske Naturpark dag. Der kan læses om dagen, der afholdes under mottoet:
“My park. My passion. My story” på http://europarc.org/whats-on/european-day-of-park.
Der er hidtil ikke gjort så meget ud af dagen i danske natur- og nationalparker. I 2012 blev der dog afholdt et
større arrangement I Naturpark Maribosøerne, og i år afholdes der i anledning af dagen
undervisningsorienterede skoleaktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge, se:
http://www.danmarksnationalparker.dk/NR/rdonlyres/0D2C505D-3AC5-48A2-8F36-F8A51666E063/0/Nationalparkdag2
4maj2013UVskoler.pdf

Andre begivenheder
Nordic-Baltic Section 10th anniversary seminar
D. 28-29 maj. Nuuksio National Park, Finland
TransParcNet meeting 2013
D. 4-7 juni. Maas-Schwalm-Nette Nature Park, Netherlands/Germany
5th Symposium for Research in Protected Areas
D. 10-12 juni 2013. Mittersill, Salzburg, Austria
Link: www.hohetauern.at/symposium2013
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Seminar on heritage interpretation
D. 14 Juni. Uppsala, Sweden
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-och-seminarier-44/cnv
seminarium130614/
International Conference 2013- Sharing our natural and cultural heritage: interpretation can make us
citizens of the world
D. 15-18 juni. Sigtuna, Sweden
http://www.interpret-europe.net/top/whats-on/events/international-conference-2013.html
Open Landscapes 2013 - Ecology, Management and Nature Conservation
Date: 29 September - 3 October 2013
Place: Hildesheim, Germany
Link: http://www.open-landscapes2013.de/
The 10th World Wilderness Congress
Date: 4-10 October 2013
Location: Salamanca, Spain
Link: http://www.wild.org/main/world-wilderness-congress/
EUROPARC Annual Conference 2013
D. 9-13 oktober. Debrecen and the Hortobágy National Park . The title of the conference is "The Management
Conference" and will look into 40 years of Nature Management in protected areas.
http://www.europarc.org/conference-2013/

Fotos i dette nummer: ©Keld Buciek
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