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Høringssvar til ”Offentlig høring af forslag til urørt skov, bestående af ca. 9.000 ha ny 
urørt skov og af overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove på 
Naturstyrelsens arealer”.  
 
 
I Dansk Ride Forbund  og Dansk Islandshesteforening ønsker vi at styrke biodiversiteten – vi 
er glade for naturen og mener at den er vigtig for hele befolkningen. Jo, mere vi kender til 
naturen gennem oplevelser, desto større bliver vores forståelse og lyst til at passe på den.  
Naturen er for et stigende antal ryttere vores idrætsfacilitet – enten som den primære 
ridedisciplin eller som et sted hvor motionister, børn, ældre og handicappede nyder de 
oplevelser man får på hesteryg væk fra trafikerede veje. Det er også i naturen, eliteryttere 
søger andre træningsformer og udfordringer, end de der trænes på bane og i ridehus.  
 
Lovgivningsmæssigt diskrimineres rytterne i Naturbeskyttelsesloven. Vi kan som den eneste 
brugergruppe som udgangspunkt ikke færdes i private skove, og vi kan med skiltning hindres 
adgang på markveje og stier.  
Af samme grund søger vi ofte mod de statsejede arealer, da vi lovmæssigt har ret til at være 
der, og oftest ikke bydes velkommen i de private skove.  
 
Derfor mener vi, at de urørte skove skal etableres således, at de er forenelige med øvrige 
samfundsinteresser – herunder friluftslivet.  
 
Af samme årsag bekymrer det rideorganisationerne, at skovgræsning anses som basalt i de 
urørte skove. Hos Stat og i kommunerne lægges der op til virkelig mange hegninger i den 
danske natur. I naturnationalparkerne er det et grundbegreb, men det ses også beskrevet 
hos de fleste af de 92 kommuner, der deltager i miljøministerens kommunekonkurrence for at 
blive ”Danmarks vildeste kommune”.  
Rewilding projekterne står så at sige i kø, og for at skabe et overblik, vil det være 
hensigtsmæssigt med en samlet national plan for de kommende hegninger inden der 
etableres flere.  
 
I høringsmaterialet står det anført, at: ”forskeranbefalinger peger på, at græsninger er en 
vigtig funktion, som med fordel kan indføres som helårsgræsning generelt i urørt skov for at 
skabe dynamik og mere naturlige forhold”. 
Vi ønsker at påpege, at der er også er forskere, der stiller spørgsmålstegn ved om 
helårsgræsning er den endegyldige sandhed for at få størst mulig positiv effekt på forøget 
biodiversitet. – herunder professor Carsten Rahbek.  
Evidensen på området findes ikke!  
 
Som udgangspunkt vil vi helst se den danske natur uden så mange hegninger som der 
lægges op til - for hvert hegn der opsættes, vil der også være noget der hegnes ude.  
Der står anført, at der vil komme skovgræsning på de ”vigtigste arealer”. Dette er meget 
upræcist, og vil jo få en nærmere beskrivelse i forvaltningsplanerne, men vi frygter, at se en 
stor del af de urørte skove blive hegnet fremover.  
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Der hvor det er nødvendigt at hegne, ønsker vi at planteæderne består af hjortevildt – 
alternativt stude. 
For langt de fleste ryttere vil indhegninger med ”vilde heste”, kvæg, bison eller elge være det 
samme som at vi mister vores reelle tilgængelighed til området – og så er det for så vidt 
ligegyldigt, om vi lovmæssigt får adgang til områderne.   
Ridende kan på ingen måde sikkert færdes i indhegninger med ”vilde” heste. Hestes naturlige 
flokadfærd gør det simpelthen ikke muligt. Hingste kan forsøge at bedække hopper, og alle 
ryttere kan risikere enten at blive angrebet af, eller blive udsat for rekruttering til, flokken.   
Derfor vil indhegninger med ”vilde heste” være en direkte hindring for ryttere og for 
hestevognskørsel.  
Af samme årsag har denne type indhegninger derfor altid medført enten omlægninger af stier 
eller direkte adgangsforbud for ridende både i Danmark og i det øvrige EU.  
 
Derfor ønsker vi som rideorganisationer, at der kun kommer mindre indhegninger, som vi har 
mulighed for at ride udenom. Det er kun en meget lille del af ryttere, der har tilstrækkelig 
erfaring/tilvænnede heste til at ride blandt store planteædere, mens børn, rideskolernes 
elever, seniorer og handicappede formentlig altid vil fravælge at ride i indhegningerne.  
Det er således den absolut største gruppe af ryttere der reelt hindres adgang.  
 
Som rideorganisationer har vi en forventning om, at de kommende forvaltningsplaner bliver 
udarbejdet i samarbejde med de lokale, og at der kommer en anstændig høringsfrist på 
planerne.  
Vi ønsker endvidere, at forvaltningsplanerne er tidsbegrænsede og som minimum revideres 
hvert 5. år, og at der fastsættes en fast plan for, hvorledes de skal evalueres. 
 
Endelig vil vi anbefale, at der vil være skiltning ved indgangene som tekstmæssigt skal være 
præcis omkring den reelle risiko, og vi ønsker en præcisering af, hvem der bærer ansvaret, 
hvis der sker et uheld når man færdes i en indhegning som privatperson, erhverv, medlem af 
en organisation eller ansat/bruger i relation til en offentlig institution.  
Det bør også tydeligt fremgå af skiltningen ved indgangene til indhegningerne, hvilke 
planteædere man kan møde.  
Herved kan den enkelte borger reelt vurdere, hvorvidt han/hun ønsker at tage risikoen for at 
færdes i det pågældende hegnede område.  
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