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De nye naturentreprenører er i 

gang med deres arbejde. 

De 7 europæiske bisoner i den 

store indhegning omkring 

Svinemosen midt i Almindingen er 

begyndt at vise deres evner som 

arbejdsmaskiner i den 

bornholmske skov. I deres 

foretrukne områder er græs og 

urter tydeligt ædt ned og dyrenes 

store klove sætter spor og 

bearbejder skovbunden. De tager 

også for sig af bark på træerne og 

spiser af de små træer og buske. 

Dermed er de store dyr stille og 

roligt i gang med at skabe 

afveksling i skovbund og krat, så 

skoven bliver lysere, varieret og 

får plads til flere arter. Et af 

målene med at indføre de store 

planteædere som ”medarbejdere” 

i skoven, er dermed ved at være 

synlig. 

                                              



Oplev en bison 

 

Det er helt tydeligt, at bisonerne har vænnet sig til de mange besøgende. 

Men de er vagtsomme og holder øje med publikum. Tyren og førerkoen 

har radiohalsbånd på og 

Naturstyrelsens 

medarbejdere pejler ofte 

flokken og har dermed 

overblik over, hvor 

bisonflokken opholder sig 

i terrænet. 

Bisonerne benytter faktisk 

en stor del af området. De 

foretrukne steder er stadig 

i den lysåbne skov langs 

Chr X´s Vej eller fra 

nordsiden af hegnet på Rømersvej. Men flere publikummer har 

observeret flokken krydse Chr. X´s Vej.  En storslået men kortvarig 

oplevelse, fordi flokken er vilde dyr, og derfor søger til skovs i mødet 

med besøgende. Det skal de til stadighed gøre, for de skal ikke forbinde 

mennesker med fodring. 

Gode råd 

Undgå at gå uden for asfalt- og grusveje, 

da det stresser dyrene i de frirum de har 

mellem vejene. Stop hvis du observerer 

bisonflokken på vejen og undgå at presse 

dig forbi dyrene, hvis de står ved snævre 

passager mellem skov og hegn. Tag evt. en 

kikkert med og husk i øvrigt at holde 

hunden i snor. 

 

Bisonerne skaber natur 

Bisonerne stammer fra Polen og ankom her til området i sommeren 

2012. De er her først og fremmest for at hjælpe med at skabe en bedre 

natur. Store dyr som bisoner er nemlig en vigtig del af skovens natur. 



Med deres græsning, gnav, rumsteren og tramp skaber bisonerne en 

dynamik i skovens planter, træer og jordbund, som giver levesteder til 

flere arter af planter, dyr og fugle. 

Danmark har forpligtet sig til at stoppe den tilbagegang af verdens dyre- 

og plantearter, som menneskets overudnyttelse af naturen medfører – 

den europæiske bison kan hjælpe os med det. 

Den europæiske bison – en truet art 

Som andre store pattedyr, har bisonen været et eftertragtet jagtbytte. 

Efter 1. verdenskrig var alle vildtlevende europæiske bisoner udryddet. 

Kun i alt 54 dyr fandtes tilbage i fangenskab. Med udgangspunkt i disse 

dyr har et målrettet avlsprogram fået verdens bestand af europæiske 

bisoner op på omkring 4000 dyr – heraf lever ca. 2000 bisoner frit i 

naturen forskellige steder i Østeuropa. Det er stadig en lille og sårbar 

bestand, og den europæiske bison er derfor fredet. Projektet her på 

Bornholm bidrager til at bevare en europæiske bison som art. 

 

 

Se mere på:  www.bisonbornholm.dk 


