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Rammer for beregning af arealet til biodiversitetsskov jf.
Aftale om Naturpakken
Problemstilling
Der ønskes en beskrivelse af rammerne for beregning af de arealer, der udpeges til urørt løvskov
(fortrinsvis løvtræ) og nåletræsplantager samt anden skov til biodiversitetsformål.

Baggrund
Udlægning af urørt skov og anden biodiversitetsskov før 2016 - baseline
Skov til biodiversitetsformål på Miljø- og Fødevareministeriets arealer er fortrinsvis udpeget under
Naturskovsstrategien i 1992 og i forlængelse af Det Nationale Skovprogram i 2002. I forbindelse med
Naturpakken blev det allerede udpegede areal af skov til biodiversitetsformål på statens arealer
(Forsvarets og Fødevare- og Miljøministeriets arealer) opgjort til at udgøre ca. 9.000 ha. I dette areal
indgår urørt nåle- og løvskov samt anden biodiversitetsskov herunder gamle driftsformer. Skovarealer
drevet med plukhugst indgår ikke i baseline, fordi biodiversitet ikke tilstrækkeligt entydigt er det
primære formål med forvaltningen af disse arealer.
Ved de tidligere udpegninger er størstedelen af arealerne blevet udpeget som de umiddelbare mest
biodiversitetsmæssigt værdifulde dele af skovene med særlig vægt på, at der var tale om bevoksninger
med genetisk baggrund i de oprindelige skove, med det resultat at der ofte er tale om mindre dele af de
berørte skove.
Udpegning
Udpegningen i forbindelse med Naturpakken adskiller sig fra tidligere udlægninger ved at fokusere på
hele skove og dele af større skovområder frem for at fokusere på de aktuelt mest biodiversitetsmæssigt
værdifulde dele af skovene. De nye arealer, der bliver udlagt, vil således omfatte hele skove eller dele af
større skove inklusiv lysåbne arealer som fx skovmoser, skovenge mv., som er en naturlig del af
skoven. Der kan også være tale om f.eks. arealer, der forbinder allerede udlagt og geografisk meget
fragmenteret urørt skov. I forbindelse med Naturpakken er det forudsat, at der med urørt skov alene
menes forstligt urørt, dvs. at det er forudsat, at der kan gennemføres græsning eller anden pleje, for
eksempel bekæmpelse af invasive arter, i den del af den urørte skov, hvor det har størst biologisk
værdi.
Med Naturpakken udlægges 3.300 ha nåleskovsplantager til urørt skov. Som nåleskovsplantager er i
denne forbindelse lagt til grund, at der er tale om skove i hede- og klitplantageområderne i Danmark.
I praksis vil det sige nåletræsplantagerne vest for israndslinjen, klitplantager nord for Limfjorden samt
på Læsø og Tisvilde Hegn. I de udlagte nåletræsplantager vil der være arealer med løvtræer, både
naturligt etablerede og plantede og lysåbne arealer som f.eks. heder og overdrev. Disse arealer vil
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indgå i arealet for udlagte nåletræsplantager. For plantager med nåletræ sker en indfasning over 50 år
for at sikre højere biodiversitetspotentiale ved bl.a. at konvertere nåleskoven og samtidig udtage
økonomiske værdier. Således er det muligt effektivt at bekæmpe uønskede arter som f.eks. sitkagran
og contortafyr, til en vis grad ved plantning og naturlig succession introducere løvtræ og udvide arealet
med skovfyr og sikre en god sammenhæng med eventuel omgivende lysåben natur, f.eks. ved at skabe
lysninger i skovbryn og skabe rammer for udvikling af partier med skovenge.
Med Naturpakken udlægges 6.700 ha løvskov til urørt skov. Som løvskov er i denne forbindelse lagt til
grund, at der er tale om skove/ skovområder i de gamle skovegne øst for israndslinjen som f.eks.
skovene Boserup skov, Bidstrup skovene, Gribskov og skovene i det østlige Sønderjylland. I de udlagte
løvskove vil der være nåletræsbevoksninger og lysåbne arealer som eksempelvis enge, moser og
overdrev. Disse arealer vil indgå i det samlede areal for udlagt løvskov.
Med Naturpakken udlægges 3.300 ha til anden biodiversitetsskov primært løvskov. Her er der
forudsat, at der primært er tale om løvskovsarealer, der af den ene eller den anden grund er mindre
egnet til egentlig urørt stand. Anden biodiversitetsskov kan udlægges i komplekser sammen med urørt
løvskov.
Samlet udpeges der 13.300 ha skov til biodiversitetsformål på Miljø- og Fødevareministeriets
skovarealer.
I beregningerne af de nye arealer indgår skovbevoksede arealer og lysåben natur, der er en naturlig del
af skoven. Arealer, der indgår i baseline, tæller ikke med i den nye udlægning, og skal således
fratrækkes det samlede skovareal. Nuværende plukhugstarealer kan indgå i de nye udlæg som enten
urørt eller anden biodiversitetsskov.
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