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Sammenfatning 

DN har rekvireret et notat fra DCE med en vurdering af potentialet for vildere 
natur på Forsvarets arealer eksemplificeret ved en vurdering af potentialerne 
i terrænerne Borris Skydeterræn og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. 

Rewilding med store planteædere er en væsentlig indsats i naturgenopretnin-
gen for at standse tabet af biodiversitet i Danmark. Tætheden af store plante-
ædere på den fri vildtbane er så lavt, og der mangler store planteædere som 
kvæg, hest og bison, hvilket betyder at det er vanskeligt at opnå naturlige tæt-
heder uden hegning af dyrene. 

Militærområder rundt omkring i Europa spiller en vigtig rolle i naturforvalt-
ningen, og der er gode erfaringer med at bruge rewilding af store planteædere 
til at fremme biodiversiteten. 

Borris Skydeterræn og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er aktive skyde- og 
øvelsesområder af stor betydning for Forsvarets uddannelse af personel og 
samtidig værdifulde naturområder i Danmark med nationalt og internatio-
nalt beskyttelsesværdig natur. Baseret på viden om typen af militære aktivi-
teter, vurderes det praktisk muligt at hegne Borris Skydeterræn med et højt 
perimeterhegn og rewilde naturområderne med hjortevildt og bison, mens 
hovedparten af Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn vil være vanskelig at hegne, 
men her vil det til gengæld være muligt at etablere et jagtfrit kerneområde i 
Oksbøl for at øge tætheden af hjortevildt og kombinere dette med periodebe-
stemt og områdevis græsning med kvæg og heste eller maskinelt høslæt. 
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1 Baggrund 

Vi befinder os i en global biodiversitetskrise, og også i Danmark har den vilde 
natur svære betingelser. I 2019 rapporterede Danmark til EU, at 95% af natur-
typerne og 57% af arterne på Habitatdirektivets bilag over beskyttet natur var i 
ugunstig bevaringsstatus, og at der var flere tegn på fortsat tilbagegang end på 
fremgang på de målte indikatorer (Fredshavn m.fl. 2019). I 2019 publicerede 
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet en opdate-
ring af Den Danske Rødliste over truede arter, som viste at der fortsat er mange 
truede arter i Danmark, samt at de danske arter af dyr, planter og svampe er 
blevet signifikant mere truede end ved seneste rødliste fra 2010 (Moeslund m.fl. 
2019). Videnskabens primære anbefaling til løsning af biodiversitetskrisen er at 
reservere plads til vild natur, også kaldet land sparing (Barfod m.fl. 2020) Rege-
ringen har fulgt anbefalingen om at reservere plads ved at reservere 75.000 ha 
skov til urørt skov og søsætte 15 naturnationalparker med plads til vildtlevende 
store planteædere. Forskernes anbefalinger til genopretning af naturen på are-
aler, som har været påvirket af landbrug og skovbrug, består i at genoprette 
naturlig hydrologi og reintroducere store græssende dyr samt sikre arealerne 
mod udnyttelse til landbrug og skovbrug (Barfod m.fl. 2020). Store statsejede 
arealer herunder fx Forsvarets skyde- og øvelsesområder rummer et stort po-
tentiale som også påpeget i Fløjgaard m.fl. (2021). 

Tætheden af vildtlevende græssende dyr i det uhegnede landskab er så langt 
under bærekapaciteten, at der ikke opnås en naturlig græsningsfunktion (Fløj-
gaard m.fl. 2021). Samtidig er det langt fra lykkedes at erstatte de vilde dyr med 
landbrugets tamdyr. Landbrugsstøtte til naturpleje i form af plejegræsordnin-
gen når kun ud til ca. en femtedel af det samlede græsningsafhængige lysåbne 
naturareal og græsningsdriften i landbruget er ofte organiseret sådan, at der 
græsses uhensigtsmæssigt hårdt i sommermånederne og kun sjældent i resten 
af året. Det medfører tab af insekter som sommerfugle og bier, som ikke kan 
overleve på arealer, der er nedgræssede om sommeren (Fløjgaard m.fl. 2021). 
Alternativet til det uhegnede landskab og klassisk naturpleje er større hegnede 
naturområder med bestande af vildtlevende dyr i helårsgræsning og uden til-
skudsfodring (Fløjgaard m.fl. 2021). Helårsgræsning uden fodring kan prakti-
seres som naturpleje i mindre hegninger (10-200 ha) eller som rewilding med 
vildtlevende dyr i større områder (100-10000 ha). Jo større områderne er, jo min-
dre er udgifterne til tilsyn og hegning per arealenhed og jo mindre behov vil 
der være for at regulere dyrene. Det er ikke kun tætheden af dyr, som er una-
turligt lav i det uhegnede danske landskab, men også variationen af dyrearter. 
I dag er kun hjortevildtarterne og bæver fritlevende, mens de øvrige relevante 
dyr i rewildingsammenhæng tæller arter som okse, hest, vildsvin, bison, elg og 
vandbøffel, som alle kræver indhegning efter dansk lov (Fløjgaard m.fl. 2021). 

Med dette notat perspektiverer vi på foranledning af Danmarks Naturfred-
ningsforening mulighederne for at styrke rewilding på Forsvarets arealer. Ud-
vælgelse af Borris Skydeterræn og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er foreta-
get af DCE ud fra en vurdering af, hvor potentialet er størst. 

1.1 Naturen på de militære skyde- og øvelsesterræner 
Forsvaret forvalter et areal på ca. 33.000 ha. De store arealer, som ofte har god 
natur, er udlagt som skyde- og øvelsesområder, der er kernen i uddannelse af 
personel og enheder til sikring af Forsvarets indsats i forhold til såvel landets 
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sikkerhed som indsatsen i internationale missioner. De er erhvervet over en 
hundrede-år lang periode og igennem tiden tilpasset både de skiftende krav, 
som Forsvaret har været stillet overfor, og den militær-teknologiske udvik-
ling. Forsvarets arealer er typisk udlagt i tyndt befolkede områder med eks-
tensiv arealudnyttelse og har været friholdt for jordbrug og udlægning til in-
frastruktur, så de i dag rummer et bredt udsnit af velbevaret og værdifuld 
dansk natur med tilsvarende krav om naturbeskyttelse. Der er en høj repræ-
sentation af jyske klit- og hedeområder, og naturværdierne er især knyttet til 
lysåbne, næringsfattige naturtyper og tilhørende plante- og dyresamfund. 
Forsvarets fysiske forstyrrelser i form af slid ved kørsel med tungt materiel 
samt brande antændt ved eksplosioner har sammen med en aktiv naturpleje-
indsats overvejende en positiv effekt på områdernes biodiversitet (Kanstrup 
2015). De væsentligste trusler er tilgroning med vedplanter (heraf mange in-
vasive), stauder og højt græs. Dette stimuleres af diffus næringsstoftilførsel 
fra omkringliggende produktionslandskaber. 

Omkring halvdelen af Forsvarets samlede areal er udpeget som internationale 
naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), og ca. halvdelen heraf er 
kortlagt med habitatnaturtyper. Hertil kommer naturtyper beskyttet efter 
dansk lovgivning, herunder knap 1.000 søer samt moser, heder, overdrev m.v. 
Samtidig rummer Forsvarets arealer bestande af truede arter og arter på ha-
bitatdirektivets og fuglebeskyttelsesdirektivets lister. Ud over de mange lys-
åbne arealer råder Forsvaret over ca. 6.000 ha med skov og krat. I betragtning 
af områdernes størrelse og betydning for truet natur er en prioriteret forvalt-
ning af Forsvarets arealer et meget væsentligt bidrag til at bevare og udvikle 
biodiversiteten i Danmark og Europa. 

1.2 Eksempler på strategier og planer for græsning/rewilding 
på Forsvarets arealer  

Forsvaret har over de seneste 15 år udviklet en række strategier og virkemidler 
til at sikre natur på de militære arealer, herunder formuleret mål og konkrete 
forvaltningsindsatser, hvor græsning spiller en væsentlig rolle. Fx konkretise-
rede Forsvarets Miljø- og Naturstrategi for 2012-2015 mulighederne for at an-
vende græssende dyr i stedet for maskiner til drift og pleje af arealerne (Bengts-
son 2013). I den forbindelse blev der foreslået ét til flere demonstrationsprojekter, 
hvilket bl.a. udmøntedes i et nu iværksat projekt med kreatur- og hestegræsning 
på Kulsbjerg Øvelsesterræn, samt at det for Borris Skydeterræn besluttedes at 
gennemføre en udredning af fordele og ulemper ved etablering af et vildthegn 
langs terrænets yderkant med henblik på sikring af lysåben natur ved græsning 
af relevante arter af vilde dyr (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2016). I 
2012 udgav Forsvaret et Arealudviklingskatalog med det formål at give brugere 
og planlæggere på de enkelte terræner et fælles redskab til at udvælge relevante 
landskabs- og arealudviklingstyper ud fra de militære, naturbeskyttelsesmæs-
sige og publikumsorienterede mål (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstje-
neste 2012a). Græsning fremgår som en forvaltningsindsats til fremme af en stor 
del af de landskabs- og arealtyper, der beskrives i projektet. I 2015 igangsatte 
Forsvaret under titlen Militærnatur et projekt med det formål at dokumentere 
og udbygge synergien mellem militær arealanvendelse og en gunstig udvikling 
af naturen (Kanstrup m.fl. 2015). Udredningen påpegede ulemperne ved ensidig 
mekanisk naturpleje heraf den negative effekt i form af blandt andet stigende 
tilgroning med vedplanter. Kataloget anviste græsning i en ekstensiv storskala-
drift som en hel eller delvis erstatning for de mekaniske plejemetoder, idet græs-
ning, ud over biodiversitetsgevinsten, også rummer et betydeligt økonomisk ra-
tionaliseringspotentiale - administrativt såvel som driftsøkonomisk. 
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2 Danske og udenlandske erfaringer med at 
kombinere militær og store dyr 

Det nærmeste vi kommer storskalaerfaringer med forvaltning af vildere natur 
baseret på græsning på Forsvarets arealer er Kulsbjerg Øvelsesterræn, hvor 
490 ha har været i helårsgræsning med gallowaykvæg siden 2017. Der er på 
en række øvrige terræner iværksat græsning med husdyr i mindre målestok, 
fx Næstved Øvelsesplads, Borris Skydeterræn (uden for fareområder), Jæ-
gerspris Skyde- og Øvelsesterræn (uden for fareområder) og Hevring Skyde-
terræn (uden for fareperioder).   

De store militære områder i Jylland har et stort overlap med de væsentlige 
danske udbredelsesområder for naturligt forekommende hjortevildt, og der 
er således et stort potentiale for at udvikle disse bestande i retning af tætheder, 
der kan styrke naturlige økosystemfunktioner. Imidlertid udøves omfattende 
jagt på hjortevildt på Forsvarets terræner gennem udlejning i form af invitati-
onsjagter og ved regulering. Ligeledes er der intensiv jagt på tilgrænsende 
statslige og private arealer. Dette påvirker dels tætheden af hjortevildt, der 
som i det øvrige kulturlandskab generelt ligger langt under naturlige tæthe-
der, fx under 10 kg/ha i Oksbølområdet sammenlignet med naturlige tæthe-
der på 70-250 kg/ha afhængig af fødemængden og størrelsen af de græssende 
dyr (Fløjgaard m.fl. 2021), og dels dyrenes adfærd. Af disse grunde er der ikke 
realiseret en naturlig græsningsfunktion i det uhegnede landskab, hvilket i 
praksis bidrager til omfattende tilgroning med formodet tab af arter knyttet 
til naturligt græssede økosystemer. Maskinel pleje med slåning af vegetatio-
nen og rydning af vedplanter kan ikke erstatte naturlig græsning i bevarings-
værdige naturområder (Nygaard m.fl. 2012). 

I udlandet er der erfaringer med begyndende rewilding i aktive øvelsesterræ-
ner. I Gravenwöhr øvelsesterræn i Tyskland er krondyrbestanden estimeret 
til ca. 30 kg/ha (Riesch m.fl. 2020), og der er desuden en mindre bestand af 
vildsvin og rådyr. Selvom tætheden af planteædere i området formodentlig 
er under en tredjedel af bærekapaciteten, er erfaringerne at krondyrene bidra-
ger positivt til græsning af områdets værdifulde natur – især på arealer med 
høslæt som supplerende forvaltning (Riesch m.fl. 2020). I Storbritannien fin-
des også en række eksempler, fx det militære terræn Salisbury Plain i Sydve-
stengland, hvor der bruges traditionel afgræsning med kvæg og får med ro-
tationsgræsning i mindre hegninger (Gazenbeek 2005). Området Ash Ranges 
sydvest for London udgør i alt knap 1.000 ha, hvoraf 800 ha er hegnet med et 
klassisk kvæghegn. Her har det været muligt at fortsætte terrænets militære 
benyttelsesform, herunder både skyde- og øvelsesaktiviteter, stort set uæn-
dret. I naboområdet Pirbright Ranges på ca. 1.000 ha etablerede man i 2010 en 
bestand af hegnet hjortevildt til at styrke naturudviklingen (nærmere beskre-
vet i Bengtsson (2013)). I Drawsko militære område i Polen findes en reintro-
duceret bisonbestand, som talte 54 individer i 2014 (Vlasakker m.fl. 2014), men 
der er ikke informationer om andre dyr eller effekter af græsningen. Der er 
flere erfaringer med rewilding af opgivne militærområder, eksempelvis 
Döberitzer Heide ved Berlin, hvor man har genudsat 11 bison i et indhegnet 
kerneområde på 1860 ha. I 2013 var bestanden vokset til 46 individer. Milo-
vice-militærområdet i Tjekkiet blev opgivet i 1989 og i 2010 genindførte man 
bison, kvæg og exmoorponyer til dele af området med stærkt positive effekter 
på diversiteten af planter og sjældne sommerfugle (Dvorsky m.fl. 2021, Kon-
vicka m.fl. 2020). 
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3 Rewilding på Forsvarets arealer – potentia-
ler og udfordringer 

Det vurderes, at der ligger et væsentligt potentiale for rewilding på en række 
af Forsvarets store arealer. Ud over selve biodiversitetsgevinsten er fordelen, 
at store græssende dyr i høj grad passer sig selv, når de får adgang til store, 
varierede områder. Hermed bliver forvaltningen omkostningseffektiv sam-
menlignet med traditionel maskinel naturpleje og sammenlignet med traditi-
onel naturpleje i mindre foldsystemer med større behov for tilsyn og detail-
forvaltning med rotation af dyrene. Græssede økosystemer er generelt mere 
varierede og lettere at færdes i end ugræssede økosystemer, fordi de store 
planteædere har banet vejen ved at træde veksler i vegetationen og gnave ur-
tevegetation og buskvegetation ned. Høje hegn i skydeområder kan rumme 
sikkerhedsfordele i forhold til at undgå uønsket diffus passage af publikum. 
Mange militære områder, især flyvestationer, er af sikkerhedshensyn allerede 
omgivet af høje perimeterhegn.  

Rewilding rummer også en række centrale udfordringer, særligt ved etable-
ring af hegn. Høje hegn på øvelsesterræner kan være problematiske, fordi de 
kan obstruere spontan militær passage fra terræn og ud/ind på omgivende 
områder. Autoriseret passage af hegn kan planlægges gennem færiste, hvor 
der findes systemer, der kan bære alle typer militært materiel. 

I dag er det ikke muligt at udsætte dyrearter omfattet af husdyrloven (heste, 
kvæg og får) i skydeområder, hvor de kan blive ramt af skud, medmindre 
man kan forvalte disse i mindre hegninger eller med en tidsdifferentiering i 
forhold til øvelserne (kun sommergræsning fx). Vildtlevende dyr, der ophol-
der sig i fareområdet, kan rammes og skades af ammunition under selve skyd-
ningen eller ved udløsning af forsaget ammunition, men der er med den gæl-
dende forvaltning en accept heraf. Selv med en betydelig øgning af vildtbe-
standen synes risikoen for, at dyr rammes af militær ammunition ikke at over-
stige det niveau, der generelt er accepteret i forbindelse med anskydninger 
under jagt eller påkørsler i trafikken. Ådsler vil være en berigelse for biodi-
versiteten i området. 

Traditionel intensiv jagt i form af udlejning, betalingsjagter m.v. er ikke for-
enelig med sikring af vildtlevende bestande af store planteædere i tætheder 
og med en adfærd, der fremmer rewilding. Men jagt udøvet som simuleret 
prædation i fraværet af store rovdyr kan være relevant, og bør i så fald tilpas-
ses efter, om der indvandrer toprovdyr som ulv til området, hvilket netop er 
sket i mange militærområder i Europa, fordi ulve her finder større fred for 
mennesker end i det omgivende landskab (Reinhardt et al 2019). Udvikling af 
strategier for rewilding på Forsvarets arealer vil kræve en omlægning af jagt-
praksis på de konkrete områder og i realiteten betyde et ophold i jagten, indtil 
bestandene af hjortevildt har opnået naturlig tæthed og adfærd. 
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4 Eksemplificering af mulighederne for  
vildere natur på to konkrete arealer - Borris 
Skydeterræn og Oksbøl Skyde- og  
Øvelsesterræn 

Man behøver ikke zoome ind på det nationale biodiversitetskort for at få øje 
på Borris og Oksbøl, som lyser op med meget høje lokale bioscorer (se fig 1). 
Der er ingen tvivl om at her er tale om nationalt enestående naturområder af 
meget stor værdi for Danmarks biodiversitet. DCE har valgt de to arealer som 
konkrete eksempler, dels på grund af deres størrelse og dels fordi mulighe-
derne for at etablere vild natur er væsentlig forskellige på de to arealer.  

 

4.1 Borris Skydeterræn 
Borris Skydeterræn er på ca. 4.700 ha. Ca. halvdelen af terrænet udgøres af 
hede. Vådområder udgør ca. en fjerdedel og resten af arealet er fordelt på 
skove, krat, græsland og mindre arealer med kulturgræsser og marker. Ter-
rænets landskabelige og biologiske værdier er fortrinsvis knyttet til de åbne 
arealer/partier, herunder særligt heder og moser. Omme Å er enestående 
som ureguleret og frit mæandrerende vandløb.  

Borris Skydeterræn er af stor betydning for uddannelsen af en lang række af 
Forsvarets enheder og har et højt aktivitetsniveau. Opretholdelse af de mili-
tære uddannelsesaktiviteter kræver uhindret adgang og bevægelsesfrihed. 
De to primære adgange er direkte fra Borrislejren med indkørsel fra offentlige 
veje til ringvejen, der fordeler færdslen inde i terrænet, herunder især til sky-
debanerne inden for ringvejen samt til større gennemgående veje og et net-
værk af spor.  

Drifts- og plejeindsatsen for Borris Skydeterræn tilrettelægges efter den gæl-
dende drifts- og plejeplan (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 

  

Figur 1. Borris Skydeterræn og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn med visning af bioscoren fra biodiversitetskortet. Jo varmere 

farver desto større værdi har områderne for truede arter i Danmark. For Borris angiver de varme farver cirka terrængrænsen. 

For Oksbøl er indtegnet grænse for det militære område (Ejrnæs m.fl. 2019, http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-

plangroendk). 
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2013) og et tillæg hertil (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2017a). Den 
største naturforvaltningsmæssige udfordring er sikring af den lysåbne og 
våde natur, herunder især de vidtstrakte heder og økosystemerne omkring 
Omme Å. Tilgroning med vedplanter er en konstant trussel, og der er gen-
nemført en omfattende indsats for at bevare områdets lysåbne natur og de 
tilknyttede arter igennem fortsat hedepleje i form af afbrænding, græsning, 
slåning og rydning af træer og buske. Ydermere er gennemført et program til 
sikring af mere naturlig hydrologi i form af især lukning af afvandingsgrøfter.  

Det synes oplagt at gennemføre et projekt med naturlig græsning i storskala 
på Borris Skydeterræn, da det vil bevare de militære, landskabelige og natur-
mæssige værdier og ligeledes tilgodese publikumsinteresserne.  

Rewilding på Borris Skydeterræn kan fremmes ved at etablere et vildthegn, 
der effektivt regulerer passage af hjortevildt større end råvildt i terrænets 
ydergrænse svarende til et hegnet areal på ca. 4.600 ha og dermed en 
hegnslængde på ca. 27 km. Hegnet skal sikre naturlig tæthed og adfærd 
hos den bestand af kronvildt og evt. dåvildt, der i dag findes i området, og 
som vil blive indhegnet. Genudsætning af bison og elg kan supplere græs-
ningen fra hjortevildtet. Erfaringen fra hegnede naturområder andre steder 
i Danmark er, at hjortevildt alene kan have en monotoniserende effekt på 
vegetationen, så bison vil være den væsentligste græsser at genudsætte, 
og elg vil være et relevant supplement særligt i de tilgroede områder med 
pil langs Omme Å. Bestanden af store græssere vil herefter over en år-
række øges mod bæreevne, hvorefter den reguleres ved en kombination af 
reaktiv og proaktiv afskydning for at minimere voldsomme udsving i be-
standsstørrelse og vinterdødelighed. Bestandsforvaltningen planlægges i 
tråd med de anbefalinger og erfaringer om bestandsforvaltning af store dyr, 
som vil blive opnået i de kommende år fra rewildingprojekter i Danmark og 
i Europa. Den eksisterende græsning uden for fareområderne bevares, og 
hvis lovgivningen åbner mulighed for det, anbefales også udsætning husdyr 
i det samlede hegn, fx exmoor- eller konikheste. Militær og øvrig adgang 
sikres igennem færiste kombineret med ganglåger og kørelåger. Hegnet 
krydser Omme Å på Øst- og Vestbroen og mindre vandløb og grøfter 12 
øvrige steder. Den effektive hegnshøjde er 250 cm og kombineres med 
faunapassager, hvor råvildt og mindre vildtarter kan passere igennem. Bæ-
ver kan forventes at etablere sig naturligt, men vi foreslår genudsætning af 
bævere fra Klosterheden-bestanden suppleret med tyske dyr. De samlede 
omkostninger til etablering af hegnet skønnes til ca. 15 mio. DKK og der 
kan søges EU-midler (LIFE) til medfinansiering. Der vil være betydelige be-
sparelser til mekanisk pleje. 

 
Borris Skydeterræn er i kraft af sin størrelse og forvaltningshistorik unik i 
Danmark og rummer et meget stort potentiale for at sikre biodiversitet på na-
tionalt niveau. Det lysåbne landskab herunder både heder og moser kan sik-
res formelt gennem militær brug, maskinel pleje og afbrænding, men der er 
væsentlige aspekter af biodiversiteten, som er knyttet til græssende dyr, så-
dan som det i de senere år er iværksat med kreaturer og heste uden for det 
egentlige skydeområde. Inden for dette skønnes potentialet at ligge i at 
fremme tætheden af de naturligt forekommende arter især krondyr. På grund 
af skydeterrænets beliggenhed omkranset af landbrugs- og jagtarealer vil na-
turlige tætheder ikke kunne opnås uden hegn. Uden hegn søger de naturlige 
græssere på skydeterrænet føde på de tilstødende landbrugsarealer, hvilket 
bidrager til et unaturligt fødevalg og mindsket påvirkning af den naturlige 
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vegetation på terrænet. Desuden er en uhegnet bestand udsat for et massivt 
jagttryk, hvilket vil umuliggøre en naturlig græsningsfunktion og desuden vil 
hindre udvikling af en naturlig dagaktiv adfærd. Endelig vil hegnet bidrage 
til at forebygge markskader og tilhørende konflikter på naboarealer. 

Etablering af et perimeterhegn rummer i forhold til adgang forholdsvist få 
udfordringer. Der er gode erfaringer med indretning af færiste, hvor der kræ-
ves uhindret passage af hegnet. I tilfælde, hvor hegnet krydser mindre veje og 
spor, hvor lejlighedsvis passage skal sikres, etableres led og låger. Et perime-
terhegn vil bidrage til at markere terrænets fysiske grænse og effektivt forhin-
dre uautoriseret færdsel. 

Det vurderes at genopretningen af et naturligt græsningstryk vil kunne med-
virke til at sikre og udvikle de enestående naturværdier på Borris Skydeter-
ræn, som i dag er truet af omfattende tilgroning, og samtidig medvirke til at 
skabe et område med meget store oplevelsesværdier. Adgangsmuligheder for 
publikum kan opretholdes, og den fysiske adgang vil sikres ved de planlagte 
passager i form af færiste og adgangslåger. 

Jagtretten på Borris Skydeterræn er overdraget til privat jagtlejer for perioden 
2017-2021. Målsætningen om, at kronvildtbestanden skal øges fra de nuvæ-
rende ca. 200 stk. til op mod 2.000 stk., vil betyde, at afskydningen over en 
periode ophører og på længere sigt alene vil bestå i at holde bestanden på et 
niveau, der giver et naturligt græsningstryk med naturlige fluktuationer, 
uden at dyreværnsmæssige hensyn tilsidesættes. 

Etablering af et naturligt græsningsregime på Borris Skydeterræn med én stor 
indhegning og forskellige græsningsdyr kræver håndtering i forhold til en 
række forskellige love og bekendtgørelser inden for henholdsvis Miljøstyrel-
sen, Fødevarestyrelsen samt Ringkøbing-Skjern og Herning Kommunes an-
svarsområde. Der er dog for alle aspekter fortilfælde med danske rewilding-
projekter andre steder. 

Det er oplagt at overveje, om et projekt om vildere natur ved Borris kan for-
bindes med Skjernå-deltaet og helt ud til Tipperne og Værnengene ved Ring-
købing Fjord. Det ville give en fin balance mellem vådområderne i deltaet og 
de tørre hedeområder i Borris, som kunne danne grundlag for dyrenes mere 
naturlige vandring mellem områderne hen over sæsonerne. 

4.2 Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn 
Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er samlet på ca. 6.400 ha og har i kraft af sin 
historie, målrettede naturpleje og militære anvendelse meget store internatio-
nale og nationale betydningsfulde naturværdier. Klitnaturen er rigt udbredt, 
hvortil kommer en række øvrige internationalt beskyttede naturtyper og ar-
ter. Desuden rummer terrænet store rigdomme af dansk beskyttet natur, bl.a. 
ferske enge, moser, overdrev og hedesøer samt både listede og mere alminde-
lige arter, herunder ikke mindst en del af Danmarks største kronvildtbestand. 
Endelig skal naturværdierne ses i lyset af områdets storslåede landskaber. 

Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er Forsvarets vigtigste terræn for uddan-
nelse af militær personel og skal kunne imødekomme alle behov både som 
øvelsesterræn og som skydeterræn for alle typer af våben. Der er behov for 
høj grad af fleksibilitet og dynamik, og muligheden for uhindret adgang for 
de militære brugere er afgørende. Brugsmønsteret for øvelsesterrænet mod 
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nord og skydeterrænet mod syd er forskelligt, men der er stort behov for be-
vægelse mellem de to områder, hvilket også sikres af sporforløb på Natursty-
relsens arealer.  

Drifts- og plejeindsatsen for Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn tilrettelægges 
efter den gældende drifts- og plejeplan (Forsvarets Bygnings- og Etablisse-
mentstjeneste 2012b) og et tillæg hertil (Forsvarsministeriets Ejendomssty-
relse 2016b). Som for Borris Skydeterræn, er den største naturforvaltnings-
mæssige udfordring sikring af den lysåbne natur. 

Der ligger et meget stort biodiversitetspotentiale i at fremme rewilding på 
Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Men i modsætning til Borris Skydeterræn 
kan selve det militære område på Oksbøl ikke ses som en enhed, men per-
spektiveres i delområder og med samordning af forvaltning på Naturstyrel-
sen Blåvandshuks arealer.  

Rewilding på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn vil kunne styrkes ved at ud-
vikle de eksisterende bestande af hjortevildt til naturlig tæthed og adfærd 
igennem ændret jagtforvaltning. Der findes ikke præcise tal for den nuvæ-
rende bestand på Forsvarets arealer, men forårsbestanden af krondyr i det 
samlede Oksbøl-område på godt 16.000 ha er estimeret til 1.500-2.000 in-
divider, hvilket svarer til 0,09-0,13 dyr/ha. Udregnet på basis af gennem-
snitsvægt for hjorte og hinder samt bestandssammensætningen svarer 
dette til en samlet dyrevægt på under 10 kg/ha og dermed langt under et 
naturligt niveau for græsning. 

 

Et sådant initiativ vil kunne ses i et etapeforløb i forhold til delområder, hvor 
en række forhold peger på at prioritere Kallesmærsk Hede (skydeområdet, ca. 
3.000 ha) og det nordlige øvelsesområde omkring Grærup (øvelsesområdet, 
ca. 580 ha), hvor der allerede over en årrække har været jagtfrihed, og på 
grundlag af erfaringer herfra udvide til andre arealer. Der er behov for koor-
dinering med Naturstyrelsen, som råder over jagten på de væsentligste nabo-
arealer. 

Et naturligt græsningstryk vil kunne medvirke til at sikre og udvikle de ene-
stående naturværdier på dele af Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og tilstø-
dende arealer, som i dag er truet af omfattende tilgroning og samtidig med-
virke til at skabe et område med meget store oplevelsesværdier. Det er usik-
kert om ophør med jagt vil være tilstrækkelig til at etablere naturlige tætheder 
af hjortevildt, og det er usikkert om disse uden større græssere i systemet vil 
kunne udøve en naturlig græsningsfunktion, der kan opretholde de lysåbne 
naturtyper. Men dette kunne evalueres efter en årrække med jagtophør, og 
hvor slitage på vegetationen fra militære aktiviteter inddrages i den samlede 
evaluering af forstyrrelsesregimet. 

Etablering af et naturligt græsningsregime som skitseret kræver en ændret 
jagtforvaltning, der kan besluttes af Forsvarsministeriet. Den gældende mål-
sætning for kronvildtet i Oksbølområdet (sikring af dyrenes kondition og re-
duktion af vildtskader på naboarealer) er en forhindring for, at bestanden i 
området som helhed udvikler sig i retning af en naturlig tæthed. Den nuvæ-
rende målsætning nås igennem afskydning af hjortevildt dels igennem jagt-
udlejning, afholdelse af betalingsjagter, invitationsjagter, dels reguleringsjagt 
gennemført af de overvejende statslige ejere. Hertil kommer jagtudøvelse på 
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tilgrænsende, private arealer, hvor afskydningen er ubegrænset bortset fra 
det generelle arealkrav (minimum én hektar) og jagttider, der for Oksbølom-
rådet strækker sig over 6 måneder (1. september til 29. februar med forskellige 
intervaller for kalve, hinder og hjorte). Jagten på Oksbøl Skyde- og Øvelses-
terræn tilrettelægges af Forsvaret sammen med Naturstyrelsen Blåvandshuk. 
En øgning af kronvildtbestanden vil kræve, at afskydningen ophører. Det er 
usandsynligt, at der på længere sigt vil være behov for regulering for at holde 
bestanden på et niveau, der giver et naturligt græsningstryk, idet dyrene frit 
kan bevæge sig i området og ved udvandring vil være genstand for intensiv 
jagt på private naboarealer. 

Etablering af et stort vildthegn til sikring af tilstrækkelige tætheder af natur-
ligt forekommende græssere i Oksbøl-området rummer et enormt potentiale 
for rewilding. Sammenlignet med Borris Skydeterræn rummer en sådan løs-
ning dog meget store udfordringer i forhold til – som nævnt ovenfor - den 
militære anvendelse og hegnsafgrænsningen, der vil skulle samordnes med 
naboarealer, herunder især Naturstyrelsen. Sikring af tilstrækkelig bevægel-
sesfrihed i forhold til militære brugsformål vil stille meget store såvel tekniske 
som økonomiske krav til hegnsudformning.  
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5 Perspektivering 

Rewilding er kommet på dagsorden af to grunde. For det første er forsøg på 
at forvalte biodiversiteten med traditionelle naturplejemetoder i store træk 
slået fejl. Det har medført et skift i retning af plads til selvforvaltende natur. 
Denne tilgang har været fremherskende i Afrika i årtier, men har nu spredt 
sig til Europa og Nordamerika også. I stedet for at forsøge at kontrollere og 
kultivere bestemte arter og naturtyper, handler rewilding om at genoprette 
naturens egne processer i tillid til at arterne trives i den vilde natur, som de er 
udviklet til i et millionårigt evolutionært perspektiv. Den anden grund er, at 
håndholdt naturpleje er dyrt i lønninger (Hasler m.fl. 2012). Hjortevildt, bison, 
bæver og ulv skal ikke have betaling for at være vilde dyr – de skal bare have 
plads. Sammenlagt vurderes en overgang til en ekstensivt baseret rewilding-
forvaltning således over tid at være omkostningseffektiv (Schou m.fl. 2021). 
For Borris Skydeterræn vil løsningen kræve investering i etablering af et pe-
rimeterhegn, men samtidig vil de græssende dyrs økosystemfunktion kunne 
overtage betydelige dele af den løbende aktive naturpleje, der p.t. opretholdes 
i kraft af enten mandskab ansat af Forsvaret eller indkøbt af eksterne entre-
prenører. For Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er investeringen i en jagtfri 
løsning på dele af terrænet med henblik på sikring af højere tætheder af dyr 
og disses mere naturlige adfærd alene et spørgsmål om at afse et aktiv bestå-
ende af enten indtægten fra udlejning eller salg af dagjagter eller den værdi 
som invitations- og repræsentationsjagter repræsenterer i forhold til oprethol-
delse af forsvarets netværk. Driftsindtægter på jagt varierer afhængig af af-
sætningsmåde. Ved arealudlejning kan den årlige indtægt ligge i størrelsesor-
denen 500 kr. pr ha. Uanset afsætningsmåde skal der ved beregning af dæk-
ningsbidrag indregnes administrative omkostninger til udbud, salg og prak-
tisk forvaltning.  

Forsvaret har megen plads, og der skal ikke tages hensyn til landbrug, skov-
brug eller friluftsliv, for arealerne er reserveret til militære uddannelsesfor-
mål. Disse mål tilgodeser også den vilde natur, da de medfører uforudsigelige 
og variable fysiske forstyrrelser, som skaber nye levesteder i naturen på en 
måde som fortidens store dyr gjorde. 

Rewilding af Forsvarets arealer er ingen forhindring for, at arealerne bliver 
anvendt i overensstemmelse med deres reserverede formål, nemlig militær 
uddannelse. En barriere i forvaltningen kan være den danske naturbeskyt-
telse og EU-lovgivningen, som beskytter udvalgte naturtyper og arter på 
tværs, hvor det kan være omstændeligt at skulle igennem miljøkonsekvens-
vurderinger og Natura 2000-planlægning i stedet for, at Forsvaret selv træffer 
hurtige, suveræne beslutninger og fører disse ud i livet. Det vil derfor være 
hensigtsmæssigt, hvis der kunne indrettes en hurtigere og mere enkel sags-
gang for alle moderate ændringer af daglig praksis ud fra den basale vurde-
ring, at forstyrrelser fra militære aktiviteter er (en gavnlig) del af vilkåret for 
naturen i et militært terræn, da al erfaring viser at naturen trives udmærket 
med denne type uforudsigelige forstyrrelser. Til gengæld for denne forenk-
ling kunne Forsvaret stille rammerne til rådighed for en fri naturudvikling, 
inklusiv store dyr og naturlig hydrologi, aspekter som må antages at øge ud-
fordringerne, realismen og variationen i landskabskulissen for den militære 
træning. 
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