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Hjemmel
Skovloven, §25 stk. 1: Miljøministeren kan registrere andre naturmæssigt særlig 
værdifulde skove end dem, der er omfattet af kortlægningen efter § 15 
(IG: Habitatskov i Habitatområderne).



Formål
Projektet har til formål at kortlægge skov af naturmæssigt særlig værdi. 

Kortlægningen skal give et samlet overblik over beliggenheden og tilstanden af de 
offentlige skoves særlige naturmæssige værdier, for at muliggøre en eventuel 

målrettet og prioriteret indsats til beskyttelse af skovenes biodiversitet.

I Naturstyrelsens skove indgår kortlægningen i arbejdet med at udlægge nye arealer 
til urørt skov og skov til biodiversitetsformål. Udlægningen i Naturstyrelsens skov og 

kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov er en del af regeringens 

Naturpakke fra 2016.

http://mst.dk/erhverv/skovbrug/projekt-naturperler/
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Kortlægges
Skovarealer på mindst 0,25 ha – både uden for og inden for Habitatområderne

Metoden (“Nøglen”): http://mst.dk/media/132958/p25_skovnoegle.pdf
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Kortlægges ikke
Skovarealer der allerede er kortlagt som habitatskov



Kortlægges ikke
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(medmindre de to sidstnævnte indgår i et større skovareal)



Kortlægges ikke



Kortlægges ikke
Skovarealer der allerede er kortlagt som habitatskov
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Den aktuelle biodiversitet (hverken rødlistede arter eller indikatorarter)



Resultater

Rapporten: http://mst.dk/media/132956/p25_skov_nsts_arealer.pdf

Kortet: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=nsv-skov

Der blev kortlagt 4.300 ha §25-skov på Naturstyrelsens arealer på landsplan.
Disse hektarer er fordelt på over 2.000 områder.
Det svarer til knap 4 % af Naturstyrelsens samlede skovareal.

I Naturstyrelsen skove findes der også 8.000 ha habitatskov, der er beskyttet af 
EU's Habitatdirektiv.

Samlet set er i alt 11 % af Naturstyrelsens skove kortlagt som særlig værdifuld skov 
og habitatskov.



Resultater
Mørkegrøn: Naturstyrelsen 
Mørkeblå: §25-skov
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Den naturmæssigt særlig værdifulde skov er især rig på svampe, insekter, mosser, 
laver og fugle.

Forventninger til biodiversitet



Den naturmæssigt særlig værdifulde skov er især rig på svampe, insekter, mosser, 
laver og fugle.

Et tilfældig eksempel fra Svampeatlas: Store Dyrehave

Forventninger til biodiversitet

I alt 20 svampearter
3 rødlistede (1 VU og 2 NT)



Den naturmæssigt særlig værdifulde skov er især rig på svampe, insekter, mosser, 
laver og fugle.

Et tilfældig eksempel fra Svampeatlas: Store Dyrehave

Vi mangler data!!!

Forventninger til biodiversitet

I alt 20 svampearter
3 rødlistede (1 VU og 2 NT)



Antitrichia curtipendula (Åben Krogtand)

Store Dyrehave: på væltet ask i kanten af mose (§25)

Horserød Hegn: på en gammel bøg – gren i ca. 7 m 
højde, som er faldet ned (ikke §25 - holm)



Cryphaea heteromalla (Bark-Dækmos)

Knurrenborg Vang: på ask i kanten af 
mose (ikke §25)

Gribskov: på bøg (ikke §25 – habitatskov)



Orthotrichum obtusifolium (Butbladet Furehætte)

Harager Hegn: på væltet ask i Maglemose 
(§25)
og på pil ved Midtlinievej (ikke §25 – muligvis 
habitatskov)



Ptilium crista-castrensis (Fjer-Kammos)

På rådne stammer af birk og gran i moser

Valby Hegn (§25) 

Gribskov (§25)



Brachythecium reflexum (Elle-Kortkapsel)

Græsted Hegn (§25)

Freerslev Hegn (ikke §25)

På ask og sten i askeskove / -sumpe



Racomitrium lanuginosum (Stor Børstemos)

Gribskov (ikke §25)

På en solbeskinnet sten



Anbefalinger til udlægning af biodiversitetsskov

Arealer, der allerede er udlagt til urørt skov, græsningsskov, stævningsskov 
bindes sammen med:
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Anbefalinger til udlægning af biodiversitetsskov

• §25-skov 
• (dele af) habitatskov

Arealer, der allerede er udlagt til urørt skov, græsningsskov, stævningsskov 
bindes sammen med:



Anbefalinger til udlægning af biodiversitetsskov

• §25-skov 
• habitatskov
• lysåben habitatnatur
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Anbefalinger til udlægning af biodiversitetsskov

• §25-skov 
• habitatskov
• lysåben habitatnatur
• levesteder for bilag II og 

IV arter
• forekomster af rødlistede 

og andre sjældne arter

?

Arealer, der allerede er udlagt til urørt skov, græsningsskov, stævningsskov 
bindes sammen med:


