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Adaptiv forvaltning – skarpere beslutningsprocesser til 
beskyttelse og forvaltning af arter og deres levesteder
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Adaptive management – incisive decision making for the conservation and manage-
ment of species and their habitats
In recent decades, numerous species conservation or management plans have been 
launched at local, national or international levels; however, with highly variable formats, 
levels of detail, implementation and, outcomes. Adaptive management offers a potent 
framework to manage natural resources in a systematic and flexible way. It puts empha-
sis on reduction of uncertainties in system understanding, learning and stakeholder 
engagement and it is based on a concept of clear objectives driving management ac-
tions, forecasting outcomes, monitoring the state of the system, assessment and adjust-
ment. Although widely used in North America in natural resource management, the 
concept has achieved little support in Europe, including in Denmark. In this paper, I 
argue for the adoption and wider use of adaptive management to achieve more rigorous 
and transparent decision making processes in management. The first European adap-
tive management plan for a migratory waterbird species, the Svalbard population of the 
pink-footed goose, has now been implemented under the auspices of the African-Eur-
asian Waterbird Agreement.  It has had a promising start building trust and consensus 
among stakeholders, paving the way for novel and, for some stakeholders, controversial 
objectives and management actions. It is recommended that the application of adaptive 
management is expanded within Europe, where learning can be gained from selected 
case studies with threatened, huntable as well as conflicting species. Alongside, there 
should be knowledge and capacity building within management and scientific institu-
tions as well as interest groups of adaptive management, its benefits, and in what con-
texts it is applicable.
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Der er de seneste årtier igangsat en lang 
række forvaltningsplaner, enten til beskyt-
telse af truede arter eller til forvaltning af 
arter som skaber konflikt med menneske-
lige økonomiske interesser. Der eksisterer 
selvstændige lokale og nationale planer 
samt internationale planer iværksat i regi 
af EU og Vandfugleaftalen (UNEP), som 
Danmark har tiltrådt. Generelt er formålet 
med forvaltningsplaner at styre en proces 
for at opnå et bestemt beskyttelses- eller 
forvaltningsmål. Men ser man på tværs af 
planerne er der meget stor forskel i forhold 
til den måde de er formuleret på, deres 
detaljeringsniveau og implementering. Det 
er også højst variabelt om planerne opnår 
deres mål. Årsagerne til, om de har succes 
eller strander, er givetvis mangeartede og 
specifikke fra sag til sag, men kan handle 
om hvorvidt målsætningen er klar og af-
stemt mellem aktørerne, om man forstår 
systemet og problemet tilstrækkeligt, om 
virkemidlerne er effektive, om man har tål-
modigheden, fleksibiliteten og støtten til at 

gennemføre og justere en implementering, 
som kan tage adskillige år. Det kræver en 
grundig strukturering af processen og en 
vilje – politisk, økonomisk eller kulturelt - 
fra de deltagende parter til at samarbejde 
og stå bag de trufne beslutninger. Ganske 
ofte er forvaltningsplaner gennemført uden 
at forskning og overvågning er koblet til 
implementeringen, hvilket betyder at der er 
svært at måle effekten af tiltag og om nød-
vendigt justere tiltagene.

Adaptiv forvaltning er et værktøj til at 
strukturere beslutningsprocesser til flek-
sibel og målrettet forvaltning af arter og 
deres levesteder. Begrebet er ofte brugt i 
Nordamerika og Australien (Westgate et al. 
2013), men der er stort set ingen erfaring 
med dets anvendelse i europæisk, inklusive 
dansk, naturforvaltning i den formelle 
betydning.  Det kan undre, men uden tvivl 
hersker der en del misforståelser om be-
grebet. Det blev synligt i diskussioner om 
introduktion af adaptiv jagtforvaltning af 

vandfugle i Europa efter nordamerikansk 
forbillede. I Nordamerika har forvaltnin-
gen  flyttet sig fra en temmelig kaotisk og 
kraftig kritiseret situation i 1980’erne til en 
strømlinet, proaktiv proces, som har skabt 
tillid blandt aktører og involverede stater. 
Det europæiske argument imod adaptiv 
forvaltning har været, at landene er for for-
skellige og at vi ikke har tilstrækkelig viden 
til at indføre adaptiv forvaltning (Nichols 
et al. 2007). Intet er mere forkert; adaptiv 
forvaltning er netop velegnet til at struk-
turere beslutningsprocesser under forhold, 
hvor der mangler viden, og hvor aktører 
med forskellige synspunkter og tradition 
går sammen. 

Formålet med dette bidrag er at promovere 
brugen af adaptiv forvaltning i en dansk/
europæisk sammenhæng, med det argu-
ment at det vil føre til mere stringente og 
åbne beslutningsprocesser, hvor man kan 
måle effekter og tilpasse tiltag, efterhånden 
som man bliver klogere på systemet. I regi 
af Vandfugleaftalen har vi nu startet den 
første europæiske adaptive forvaltnings-
plan for en bestand af vandfugle, nemlig 
Svalbards bestand af Kortnæbbet Gås. Det 
har været en lærerig og indtil videre suc-
cesfuld proces, og nogle af erfaringerne 
herfra videregives nedenfor, lige som der 
gives forslag til arter og systemer, hvor det 
vil være oplagt at anvende adaptiv forvalt-
ning. 

Proceduren for adaptiv forvaltning
I specielt USA er der de sidste par årtier 
arbejdet med systematisering af adaptiv 
forvaltning som et værktøj til at struktu-
rere beslutningsprocesser i naturforvalt-
ningen. Der er samlet mange erfaringer, 
positive såvel som mere problematiske, 
fra projekter på artsniveau, naturområ-
deforvaltning og senest i komplekse stor-
skalaprocesser omkring f.eks. vandstands-
ændringer langs de amerikanske kyster. 
Der er udarbejdet nyttige guidelines (bl.a. 
Williams et al. 2007) og lærebøger (bl.a. 
Conroy & Peterson 2013), lige som der er 
udviklet kurser på universitetsniveau og 
omfattende efteruddannelseskurser for 
forvaltere. Beskrivelsen herunder følger de 
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Figur 1. Procedure for adaptiv forvaltning 
med en to-fase læringsproces (‘double loop 
learning’).
Procedure for adaptive management with 
a two-phased learning process (double loop 
learning).

F o r E D r A G

Kortnæbbet gås er udvalgt som det første europæiske eksempel på en adaptiv forvaltningsplan for en trækkende fugleart. Foto: Magnus 
Elander
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BOKS 1. Den operationelle definition på adaptiv forvaltning 

Adaptiv forvaltning er en beslutningsproces til fremme af beslutninger som - i lyset af at der oftest er usikkerheder i forståelse af bio-

logiske systemer - kan blive tilpasset efterhånden som udfaldet af forvaltningstiltag og andre begivenheder forstås bedre. omhyggelig 

overvågning af disse udfald fremmer den videnskabelige forståelse og understøtter tilpasning af politikker og indsatsen i en forvalt-

ningsplan-proces som en indbygget del af en læringsproces. Det er ikke en ’trial and error’ proces, men en proces der lægger vægt på 

’learning while doing’. Adaptiv forvaltning er ikke et slutmål i sig selv, men et middel til at opnå mere effektive beslutninger og et bedre 

resultat. Adaptiv forvaltning skal måles på hvorvidt dets anvendelse understøtter miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske mål, 

styrker den videnskabelige forståelse og reducerer spændinger mellem aktører.

(modificeret oversættelse af definition i Williams et al. 2007).

tekniske anvisninger, der er beskrevet mere 
udførligt i Williams et al. (2007).

Proceduren for adaptiv forvaltning følger et 
såkaldt ’double loop’-læringsforløb (Figur 
1).  Det første loop består af henholdsvis en 
startfase og en iterativ fase, det andet loop 
af en fælles læringsproces.

Startfasen er helt afgørende for processen 
og består af følgende trin: 

1. Aktørinddragelse. Den, som initierer 
en forvaltningsplan, sørger for at alle re-
levante aktører inviteres til at deltage i en 
arbejdsgruppe, som står bag processen, det 
være sig myndigheder, brugere/interesseor-
ganisationer, lodsejere, industri og forskere. 
Det er vigtigt at være inkluderende, således 
at der ikke opstår konflikter, fordi nogen 
føler sig udelukket. Aktørerne bringer na-
turligt nok deres respektive dagsordener og 
forventninger med til forhandlingsbordet, 
og det er vigtigt at alle har en stemme, men 
samtidig at man er bevidst om de indbyrdes 
roller i forhold til processen, og at man går 
ind i processen med en åbenhed og inte-
resse for samarbejde. Forskerne deltager 
som leverandører af evidens-baseret viden 
om problemstillingen, til konsekvensvur-
dering (som inkluderer modellering, se 
nedenfor) og overvågning, og ikke mindst, 
som uafhængige mæglere (’honest brokers’) 
til at sikre adskillelse af værdibaserede, po-
litiske synspunkter og tekniske/biologiske 
fakta i diskussioner om målsætninger og 
afvejninger. 

For at fastholde engagementet blandt aktø-
rerne er det en vigtig forudsætning, at den 
adaptive proces er åben, gennemskuelig og 
tilgængelig for aktørerne, og spilleregler for 
procesledelse, rollefordeling og kommuni-
kation skal afklares indledningsvis.

2. Problemformulering og –afgrænsning. 
Indledningsvis bør arbejdsgruppen bestå-
ende af aktører bruge tid på at definere og 
indkredse problemet i en given situation, 
og der kan være flere lag og forskellige 
synspunkter om, på hvilken skala en for-
valtningsproces skal operere. Men det er 
vigtigt, at problemformuleringen for et 
givet projekt ikke bredes for meget ud til 
at omfatte overordnede politikker, som en 
specifik forvaltningsproces realistisk set 
ikke kan tackle.

3. Målsætninger. Enighed om målsætnin-
ger baseret på problemformuleringen er en 
forudsætning for den videre beslutnings-
proces og for de valgte forvaltningstiltag. 
Målsætninger udtrykkes som det ønskede 
resultat og skal kunne bruges til at guide en 
beslutningsproces og give et mål for suc-
ces. Det betyder at målsætninger skal være 
specifikke, målbare, opnåelige, resultat-
orienterede (f.eks. at man har nået et be-
stemt bestandsmål) og tidsbestemte (f.eks. 
at bestandsmålet er nået inden for en given 
tidsramme). 

I mange tilfælde vil der være flere målsæt-
ninger for et givent system. For eksempel 
kan det være et ønske at øge artsdiversite-

ten i et reservatområde, samtidig med at 
man giver tilskuere mulighed for at nyde 
området maksimalt og give jagtadgang. I 
sådan en situation vil det være nødvendigt 
at afveje de forskellige målsætninger i for-
hold til den betydning de tillægges, og den 
adaptive proces faciliterer denne udredning 
og prioritering.

4. Forvaltningstiltag. Ud fra målsætninger 
og den nuværende status for den art eller 
det system, som man ønsker at forvalte, 
identificerer arbejdsgruppen en række 
alternative forvaltningstiltag, som poten-
tielt kan føre til den ønskede ændring af 
ressourcens status. Det er vigtigt at man 
gennemtænker om de givne forslag til tiltag 
hver især eller samlet kan fremkalde det 
ønskede system-respons, på hvilken skala 
man skal operere og inden for hvilken tids-
ramme. I den indledende fase er det nyttigt 
at diskutere alle forslag, selv om de er uspi-
selige for nogle aktører eller ikke er reali-
stiske at anvende, dels fordi der kan dukke 
nye kreative muligheder op, dels fordi man 
får en åben diskussion om hvad der er ac-
ceptabelt inden for lovgivningens rammer 
eller ud fra forskellige aktørers perspektiver. 
Anvendelse af tiltag i en adaptiv proces skal 
også fremme læringen, både i forhold til en 
bedre forståelse af systemet og indbyrdes i 
arbejdsgruppen. Hvis der er mulighed for 
at indlægge forsøg med forskellige tiltag 
(såkaldt aktiv adaptiv forvaltning) styr-
ker det læringen og dermed hastigheden, 
hvormed man kan opnå effektive tiltag og 
resultater. 

F o r E D r A G
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BOKS 2. ”AEWA International Species Management Plan for the Svalbard population of pink-footed goose” – den første adaptive 
forvaltningsplan for trækkende vandfugle i Europa
Da Vandfugleaftalen (African-Eurasian Waterbird Agreement - AEWA) i sin strategi i 2009 lancerede et ønske om at afprøve adaptiv 
forvaltning for mindst én bestand af vandfugle, faldt valget på Kortnæbbet Gås. På daværende tidspunkt var der en eskalerende kon-
flikt mellem naturbeskyttelse og landbrugsinteresser i Norge, hvor det stigende antal gæs gjorde skade på afgrøder om foråret. En norsk 
forvaltningsplan satte som mål, at bestanden skulle reduceres til 40.000 individer (fra et daværende niveau på omkring 60.000) for at 
holde problemerne i skak. Men dette initiativ blev truffet uden at have konsulteret de øvrige lande, som huser bestanden: Danmark, 
Holland og Belgien. Endvidere var der gjort observationer på ynglepladserne på Svalbard, som tydede på, at det stigende antal gæs 
også havde en negativ græsningspåvirkning af tundravegetationen.  

I november 2010 mødtes aktører fra de fire lande (med repræsentanter fra forvaltning, interesseorganisationer og forskning) samt 
en række internationale organisationer til en international workshop, hvor man enedes om problemformulering, og man tog hul på 
formulering af målsætninger for en forvaltning af bestanden og forskellige forvaltningstiltag. Det overordnede mål er at opretholde 
bestanden med en gunstig bevaringsstatus under hensyntagen til økonomiske og rekreative interesser. Herunder følger en række mere 
specifikke målsætninger, som omhandler reduktion af markskader og undgå skader på tundravegetation, sikre bestandens økologiske 
rum og udbredelse (Madsen & Williams 2012). 

Som noget nyt i europæisk vandfugleforvaltning blev der opnået enighed om at forsøge at stabilisere bestanden omkring et bestands-
mål på 60.000 individer, med jagt udført inden for lovens rammer som redskab (Figur 2). Bestandsmålet er sat for at undgå, at bestan-
den bryder sammen, eller at den tager voldsomt til. Det er valgt som et kompromis mellem de forskellige aktørers interesser og integre-
rer således de forskellige målsætninger. I de første år, hvor bestanden er over bestandsmålet (i 2013 talte bestanden omkring 81.000 in-
divider), kan der skydes flere gæs end der gøres i Danmark og Norge i dag (arten er fredet i Holland og Belgien). Hvis jagtudtaget øges, 
og bestanden nærmer sig bestandsmålet, skal der holdes igen. Da der var usikkerhed om bestandens dynamik, blev der udviklet et sæt 
af konkurrerende bestandsmodeller (med og uden tæthedsafhængighed) for at informere beslutningsprocessen om jagtens forventede 
effekt på bestanden.  I 2013 startede den adaptive jagtforvaltning. Forudsigelserne foretages hvert år i juli og for en treårs-periode for 
at matche jagttidsrevisioner i Danmark og Norge. Men for at øge vores viden om bestandens dynamik og effekt af jagt laves der også 
årlige forudsigelser, og der laves en estimering af hvor mange gæs, der skal nedlægges for at bringe bestanden ned på bestandsmålet. 
Der er indlagt en ’nødbremse’ i tilfælde af, at bestanden af uforudsete årsager forudsiges at dykke under bestandsmålet. I givet fald vil 
der ske en administrativ fredning af Kortnæbbet Gås for den kommende jagtsæson. Bestandsmålet spænder således et sikkerhedsnet 
ud under bestanden. 

overvågningen af bestanden er blevet justeret til at kunne følge op på målsætninger og til at levere data til at holde op mod modelfor-
udsigelserne. Endvidere er der nu foreslået en monitering af niveauet af markskader i overvintringsområdet og på forårsrastepladserne 
og af omfanget af gæssenes påvirkning af tundravegetationen.
Fordi forvaltningsplanen dækker hele bestandens udbredelsesområde er det vigtigt, at der er en tæt forbindelse mellem den interna-
tionale arbejdsgruppe, nationale og lokale initiativer. For at optimere jagtudøvelsen i Norge og Danmark er der i hvert land iværksat 
lokale initiativer og forsøg til at afprøve nye måder at organisere gåsejagten på ved koordinering mellem naboer, samtidig med at der er 
fokus på at holde anskydninger på et minimalt niveau. I de kommende år frembringes således nyttig viden om muligheder for jagtor-
ganisering og lokalt engagement som redskab til forvaltning af bestanden. Andre initiativer i planen inkluderer demonstrationsprojek-
ter med pleje og genopretning af engarealer med henblik på at undgå skader på landbrugsafgrøder. 

Forvaltningsplanen kan følges på http://pinkfootedgoose.aewa/info og de danske forsøg på http://kortnaeb.au.dk.

Figur 2. Udvikling i størrelsen af 
Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås, 
1965-2012 baseret på årlige bestandsop-
gørelser i overvintringsområdet (Madsen 
& Williams 2012). Bestandsmålet, som 
der er enighed om i den internationale 
arbejdsgruppe bag forvaltningsplanen for 
bestanden, er indlagt.
Population size (y-axis) of the Svalbard 
pink-footed goose, through the  years 
1965-2012 (x-axis), based on yearly popu-
lation censuses on the wintering grounds 
(Madsen & Williams 2012). Population 
goal (Bestandsmål), which has been agreed 
upon in the international work group be-
hind the population management plan, is 
superimposed.
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5. Modeller. Modeller af et dynamisk sy-
stem eller en bestand kan anvendes til at 
udtrykke ens forståelse af, hvordan syste-
met fungerer, og hvor der er usikkerheder 
i forståelsen. Udvikling af modeller er en 
fundamental del af adaptiv forvaltning, 
fordi det udgør det plausible grundlag for at 
forudsige effekter af planlagte forvaltnings-
tiltag. Modellerne kan således være med til 
at kvalificere hvilke tiltag, der kan forventes 
at være effektive. Modeller kan være alt fra 
kvalitative beskrivelser af, hvordan man 
mener systemet fungerer til formelle kom-
plekse matematiske eller agent-baserede 
modeller, helt afhængigt af spørgsmålene 
og kompleksiteten af det system man foku-
serer på. Da man oftest ikke har en komplet 
forståelse af systemet (oftest tværtimod) er 
det vigtigt at opstille konkurrerende model-
ler, som vil give forskellige forudsigelser af 
effekter af tiltag. For eksempel vil bestands-
modeller med og uden tæthedsafhængig re-
gulering kunne give vidt forskellige forud-
sigelser af et ændret jagttryk. Det er nyttigt 
at arbejdsgruppen deltager i en diskussion 
om de hypoteser, som ligger bag forskellige 
modeller, fordi det vil øge engagementet, 
forståelsen og accepten af modellerne. 

6. Overvågningsplan. For at følge op på de 
tiltag man gennemfører, er det nødvendigt 
at have et overvågningsprogram, som er 
designet til at følge udviklingen i status for 
systemet eller arten, og helst på viften af pa-
rametre som er defineret for de forskellige 
målsætninger. Formålet med overvågnin-
gen er desuden at de observerede ændrin-
ger kan holdes op imod de forudsagte og 
dermed øge læringen (se under den itera-
tive fase). overvågningsplanerne bør aftales 
i arbejdsgruppen, således at der foreligger 
aftaler om omfanget, tidsplan, finansiering 
og tidspunkter og tilgængelighed for afrap-
portering. Det bør tilstræbes at overvågnin-
gen er effektiv, dvs. giver den højest mulige 
præcision for en given omkostning. Kan 
man anvende frivillige til at deltage i en sy-
stematisk overvågning er det en klar fordel, 
både for engagementet og budgettet.

Den iterative fase er den operationelle 
udførelse af adaptiv forvaltning, som påbe-

gyndes når aftaler om målsætninger, mulige 
tiltag og modeller er på plads i startfasen. 

Det iterative forløb består af følgende trin: 

7. Beslutningstagen.  I et planforløb vil 
der på aftalte tidspunkter skulle tages be-
slutninger om valg af forvaltningstiltag 
(det er ofte en årlig beslutning, men kan i 
visse systemer være oftere eller med flere 
års mellemrum). Valget af tiltag afhænger 
af målsætninger og systemets status, og i en 
adaptiv proces vil valget af tiltag sandsyn-
ligvis ændre sig over tid, efterhånden som 
systemet ændrer sig og man opnår en bedre 
forståelse. Af hensyn til troværdigheden af 
hele processen er det naturligvis vigtigt at 
de aftalte tiltag virkelig udføres, og at der 
føres en protokol over, hvad der er gjort 
hvor og hvornår.

8. Opfølgende overvågning. Den aftalte 
overvågning anvendes til at vurdere syste-
mets (eller artens) status og evaluere hvert 
enkelt forvaltningstiltag. Har man opstillet 
forskellige konkurrerende modeller til for-
udsigelse af effekter af ændret forvaltning, 
kan man ved hjælp af overvågningsdata 
vurdere hvilken model, der gav den bedste 
forudsigelse. Derved får man en be- eller 
afkræftelse af de hypoteser, man har om 
systemets funktion. Dermed øger man sin 
viden om systemet og kan give mere vægt 
til de modeller, der giver den bedste for-
udsigelse. På basis af de opnåede resultater 
kan man nu lave nye forudsigelser om kom-
mende tiltags effekt og derved prioritere sin 
indsats. 

9. Vurdering. Sammenholdes forudsigelser, 
udførte forvaltningstiltag og overvågnings-
data får man et stærkt styringsredskab til 
at evaluere effekter og ens indsats samt 
prioritere sine efterfølgende valg af tiltag. 
Hver gang man laver en evaluering vil det 
give anledning til at gennemgå og tune 
ens hypoteser og modeller. Man reducerer 
usikkerheder og målretter valget af for-
valtningstiltag. Denne tekniske læring kan 
løbe i mange iterationer, startende med en 
fornyet beslutningstagen. 

Det andet loop i en adaptiv forvaltnings-
proces er et periodevis eftersyn af ens 
målsætninger og tiltag. Behovet herfor 
kan opstå fordi der er ændrede politisk-
administrative forhold, aktørinteresser eller 
ændringer i organisationen af de forval-
tende myndigheder (nationalt eller over-
nationalt). Behovet kan også forårsages af, 
at læringsprocessen har givet en ny indsigt 
i det koblede socio-økologiske system, som 
afføder behov for en ny diskussion af værdi-
baserede målsætninger.  

Hvornår er adaptiv forvaltning egnet som 
værktøj?
I de forvaltningsplaner, hvor man er sikker 
på årsagssammenhænge, og hvor en beslut-
ning kun skal tages en enkelt gang, er der 
ikke behov for at udrulle en adaptiv proces. 
Det kan for eksempel være et tilfælde, hvor 
mink har invaderet en ø og gør skade på 
den ynglende kystfuglefauna. Her er målet 
klart: minken bør udryddes hurtigst muligt 
af hensyn til den oprindelige sårbare fauna. 
Der kan være diskussion om de mest ef-
fektive virkemidler, men den forvaltnings-
mæssige beslutning skal kun tages én gang. 
og man kan være rimelig sikker på, at 
fuglene vil genindfinde sig, når prædatoren 
er udryddet. 

I mange, for ikke at sige de fleste, tilfælde 
hersker der imidlertid usikkerhed om år-
sagssammenhænge og systemets respons 
på et tiltag. Systemerne er dynamiske, og 
det vil være nødvendigt at træffe en række 
af beslutninger for at nærme sig en ønsket 
tilstand. Der vil ofte være forskellige syns-
punkter på, hvordan systemet fungerer, for 
eksempel hvad der har forårsaget en arts 
tilbagegang.  Adaptiv forvaltning vil være et 
effektivt middel til at identificere problemet 
og til at gøre fremskridt i forståelse af syste-
met, som skal til for at vælge de tiltag, der 
mest effektivt kan ændre på situationen. 
Forvaltning er en social og politisk proces. 
De biologiske argumenter kan veje tungt, 
men hvis der ikke er den samfundsmæssige 
forståelse, interesse og vilje til at ændre på 
en arts eller et systems status, kan biologi-
ske fakta alene ikke løse et problem. Adap-
tiv forvaltning er en beslutningsproces, som 
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Foto øverst. Eksempel fra Sassendalen, Svalbard hvor kortnæbbede gæs har skabt kratere i mos-kærene – et resultat af flere års ‘grubbing’. På kanten af 
krateret ses flader hvor gæssene har fjernet moslaget. Hvis ‘grubbing’ aktiviteten fortsætter vil  krateret vokse. Foto: James Speed

Foto tv. Gæssenes ‘grubbing’ kan føre til at der skabes huller i 
mos-kærene, hvorved der dannes små kanaler, der kan føre til øget 
dræning og udtørring af kæret. Her et eksempel fra en skråning i 
Sassendalen, Svalbard. Foto: Jesper Madsen

Foto nederst. Ved gæssenes ankomst til Svalbard i maj er tundra-
vegetationen endnu ikke i vækst. De kortnæbbede gæs søger efter 
rødder og jordstængler af planter på snefrie områder i mos-kærene. 
De trækker planter op, såkaldt ‘grubbing’, hvorved de forstyrrer ve-
getationen. På billedet ses en fugl med blåt halsbånd, som er sat på i 
Danmark. Foto: Mathias Bjerrang
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Tabel 1. Gevinster og udfordringer ved anvendelse af adaptiv forvaltning (AF).

kan fungere som en øjenåbner for de delta-
gende aktører, fordi man får en indsigt og 
en oplevelse af at være aktiv deltager i pro-
cessen. Erfaringen fra udviklingen af den 
adaptive forvaltningsplan for Kortnæbbet 
Gås viser, at en indledningsvis generel 
mistillid eller skepsis mellem parterne 
efterhånden er blevet erstattet af tillid og 
gensidig respekt mellem arbejdsgruppens 
medlemmer. Det har motiveret til nye (og 
svære) værdibaserede diskussioner, f.eks. 
om bestandsmål og anskydninger, og som 
arbejdsgruppen er i stand til at håndtere i 
enighed og omsætte i forslag til tiltag.  
Adaptiv forvaltning er ikke egnet som 
instrument til at løse direkte konflikter 
mellem aktører; konflikter bør håndteres 
og afklares førend man igangsætter en 
adaptiv proces, hvor essensen er at opnå 
enighed. Diskussionen om ulven i Dan-
mark er et eksempel herpå. Der er stærkt 
følelsesladede meninger, om der skal være 
ulv i Danmark eller ej, og så længe disse 
konflikter er fremherskende i debatten, er 
der behov for konfliktløsning. Først efter 
at der var skabt en (overvejende) enighed 
om, at ulven er velkommen i Danmark 
(givet at der er en forpligtelse i henhold til 
EU’s habitatdirektiv), kunne en egentlig 
forvaltningsplan igangsættes. Eftersom 
der er tale om en dynamisk situation, og 

der fortsat i nogle år vil herske usikkerhed 
om fremtidens ulvebestand i Danmark (og 
Nordvesteuropa som helhed), skal der lø-
bende træffes beslutninger og gøres tiltag, 
som skal justeres baseret på målsætninger, 
overvågning af udviklingen og forståelse af 
systemet.  Det kræver en fleksibel tilgang, 
og den iværksatte forvaltningsplan har 
adaptive elementer, omend den ikke op-
fylder alle de ovennævnte kriterier (punk-
terne 1-9 nævnt ovenfor), der definerer en 
adaptiv forvaltningsplan.

Der hersker en opfattelse af, at adaptiv 
forvaltning vil fordyre forvaltningsproces-
ser. Det er korrekt, at koblingen mellem 
forvaltning og forskning vil kræve en inve-
stering samt en ressource til at vedligeholde 
modeller og til at levere det videnskabelige 
input til den iterative proces. Denne om-
kostning skal imidlertid afvejes imod de 
fordele, som følger af den øgede effektivitet 
i beslutningsprocessen, stærkere belæg 
for effekter af tiltag, aktørers engagement 
og tilfredshed med processen samt, ikke 
mindst, forhåbentlig et bedre resultat. I 
løbet af de kommende år vil vi arbejde på 
at beskrive omkostninger og gevinster ved 
den adaptive proces, der er implementeret 
for Kortnæbbet Gås, for derigennem at 
kvalificere diskussionen.

Fordele og udfordringer ved anvendelse af 
adaptiv forvaltning er resumeret i Tabel 1.

Vejen frem?
Adaptiv forvaltning kan bruges som red-
skab i forvaltningsprocesser for truede, 
jagtbare såvel som konfliktskabende arter. 

oplagte eksempler på arter er:

Truede arter:
Hedepletvinge. Er truet i Danmark og 
Nordvest-Europa som helhed, forårsa-
get af forringelser og fragmentering af 
habitaten. Der tages lokale initiativer 
til pleje af habitater for de resterende 
bestande, men der foreligger ikke en 
overordnet plan, lige som der ikke er 
en systematisk opfølgende monitering 
og konsekvensvurdering af tiltag. En 
aktiv adaptiv tilgang med eksperimen-
telt design i forskellige områder vil 
kunne føre til en hurtig øgning af vi-
densgrundlag og vurdering af effektivi-
tet af tiltag. En overordnet plan vil også 
kunne bruges til at prioritere indsatsen 
og give en belysning af behov og mu-
ligheder for at forbinde eksisterende 
levesteder.

Hasselmus: Er truet på grund af forrin-
gelser og fragmentering af habitaten. En 
adaptiv forvaltningsplan vil kunne skabe 
enighed mellem aktører om målsætninger, 
tiltag og løbende opfølgning /justering af 
tiltag, optimalt set i form af en aktiv proces 
med forskellige forsøg med habitatpleje, 
således at vidensgrundlaget forøges hur-
tigst muligt.

Kirkeugle. Er tæt på at uddø som dansk 
ynglefugl, forårsaget af habitatændringer 
(intensiveret landbrugsdrift). Der er iværk-
sat en forvaltningsplan for genopretning 
af den resterende bestand, men ikke afsat 
midler til monitering og konsekvensvur-
dering af effektiviteten af tiltag. En adaptiv 
tilgang vil kunne målrette indsatsen og 
belyse chancer og risici forbundet ved for-
skellige tiltag.

Gevinster
• Fælles aftaler om mål og 

handlinger => engagement
• Åben, gennemskuelig og 

systematisk beslutningsproces      
=> tillid mellem aktørerne

• Bagvedliggende teori, modeller 
=> strategisk tænkning

• God mulighed for at blive klogere
• Overvågning tilpasses formålet 

(adaptiv monitering) => 
opfølgning og vurdering af 
effekter af tiltag

• Giver bred inddragelse af 
samfundsmæssige hensyn

Udfordringer
• At overbevise alle aktører om at 

AF er en god idé kan være svært
• Behov for en drivende kraft –

kræver en investering
• Mangel på kapacitet i 

institutioner og hos aktører        
=> behov for uddannelse og 
efteruddannelse

• Ressource-krævende i starten
• At holde AF kørende i lang tid kan 

være krævende
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Jagtbare arter: 
Hare og agerhøne: To markvildtarter, som 
er i tilbagegang og hvor der er behov for at 
forstå sammenhæng mellem omgivelses-
faktorer og jagtens indflydelse på bestande 
for at kunne tilrettelægge en bæredygtig 
jagt og genoprette bestandene. Danmarks 
Jægerforbund har startet projekter med 
lokal adaptiv forvaltning inklusiv bestands-
mål, monitering og evaluering.

Skovsædgås: Den samlede bestand er i 
tilbagegang. En international forvaltnings-
plan (i AEWA-regi) er under forberedelse, 
med forslag om en adaptiv jagtforvaltning, 
koordineret mellem landene som huser be-
standen. Det vil kræve konsensus om mål-
sætninger, tiltag og løbende monitering/ju-
stering. En af udfordringerne er at der ikke 
foreligger opdateret vildtudbyttestatistik 
fra en række lande og det er ikke alle lande, 
der er medlem af AEWA, bl.a. rusland som 
huser en stor del af ynglebestanden.

Ederfugl: Østersø-bestanden er i tilbage-
gang; der er ønske om at opretholde en 
bæredygtig jagt, men der foreligger ikke en 
samlet international plan, som skal til for at 
sikre dette. En adaptiv tilgang vil være nyt-
tig for at kunne vurdere jagtens, bifangstens 
og andre faktorers indflydelse på bestanden 
og afveje forskellige interesser i bestanden.  
En adaptiv jagtforvaltning, koblet med 
overvågning af bestanden og jagtudbyttet, 
vil kunne sikre at bestanden ikke overud-
nyttes.

Konfliktskabende arter:
Sæler i Østersøen: Stigende antal Gråsæler 
skaber konflikter med fiskeriinteresser og 
truer muligvis lokalt bestande af Spæt-
tet Sæl. En adaptiv forvaltning vil kunne 

belyse aktørinteresser og føre til klarere 
målsætninger og enighed om mulige tiltag 
i et bestandsperspektiv (dvs. at en plan bør 
involvere flere af Østersølandene). 

Skarv:  Giver anledning til konflikter med 
fiskeriinteresser i Danmark og Europa som 
helhed, og problemet ændrer sig løbende 
i takt med Skarvernes tilpasning. Der er 
taget initiativer til udveksling af informa-
tioner mellem EU-lande, men der er ikke 
gjort forsøg på at skabe en harmoniseret 
tilgang til forvaltning. Adaptiv forvaltning 
vil kunne styrke en fælles forståelse af pro-
blemet og dets løsning, samt give en belys-
ning af effektiviteten af forskellige tiltag. 

Bramgås:  Bestanden som trækker gennem 
(og yngler i) Danmark er i kraftig vækst og 
skaber problemer for landbrugsinteresser 
og for flysikkerhed omkring flere større 
lufthavne. Der er ikke nogen international 
koordinering af forvaltningen af bestanden.  
En adaptiv forvaltning vil kunne skabe en 
fælles international forståelse af proble-
merne og mulige løsninger samt sikre at 
forvaltningstiltag (fra lokalt til internatio-
nalt niveau) overvåges og justeres i forhold 
til deres effektivitet.

Der er ligeledes stort potentiale for adaptiv 
forvaltnings anvendelse i forvaltning af 
naturområder med divergerende interesser, 
f.eks. naturgenoprettede områder, national-
parker, Tøndermarsken m.m. 

I Danmark er der imidlertid endnu beske-
den erfaring med anvendelse af adaptiv 
forvaltning, og der er behov for at opbygge 
kapacitet i forvaltningen, hos interesseorga-
nisationer og i forskningsinstitutioner. Er-
faringerne viser, at der er behov for en dri-

vende kraft i spidsen for processen, og disse 
ressourcepersoner skal trænes i brugen af 
konceptet. I de kommende år vil Aarhus 
Universitet satse strategisk på udvikling af 
konceptet, og der vil komme kursustilbud 
til studerende og efteruddannelsestilbud til 
sagsbehandlere og forvaltere, og vi vil for-
søge at stimulere til udbredelse af adaptiv 
forvaltning, baseret på en progressiv plan 
med udvalgte eksempler.
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