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De 6 indsatsområder 

• Biodiversitetsskov 

 

• Videreførelse af naturindsatser 

 

• Natur og biodiversitet 

 

• Bynatur og friluftsliv 

 

• Det åbne land og landmanden som naturforvalter 

 

• Moderne naturforvaltning og afbureaukratisering 



Biodiversitetsskov 
Udlægning af skov til biodiversitetsformål, så der samlet sikres mindst 25.000 
ha. inkl. tidligere udlagt (6.400 ha. Statsligt urørt + 2.600 ha. Statslig 
biodiversitetsskov + privat urørt 2.700 ha: I alt 11.700 ha 

Der udlægges nu på det statslige: 

  10.000 ha urørt skov 

  3.300 ha skov med anden biodiversitets formål 

Herved sikres, at der er 25.000 ha biodiversitetsskov i DK 

Yderligere udlægges  900 ha privat urørt samt 2.400 ha privat 
biodiversitetsskov 

Så det kan ende med totalt 28.300 ha. 

På statens arealer svarer det til, at der er udlagt 20% af skovareal til urørt skov 
eller anden biodiversitetsskov , - svarende til 22300 ha. (Miljø og 
Fødevareministeriets og forsvarets skovareal svarer til 111.500 ha) 



Indfasning over  10 år for løvskov  

  50 år for nåleskov 

 

De nye udlagte arealer vil omfatte hele skove eller dele af større skove 
inklusiv mindre åbne arealer som fx skovmoser, skovenge mv. som er en 
naturlig del af skoven 

 

Biodiversitetsskov (fortsat) 

Urørt skov ved  Gurre Sø Urørt skov i Tegltrup Hegn 



Biodiversitets skov 
Mulige nye tiltag i Nordsjælland ??? 

 

Teglstrup Hegn 

Sydlige del af Gribskov 
 
 

Tisvilde Hegn 

Mere græsningsskov 
Bedre sammenhæng mellem lysåbne områder 
Flere gamle træer og eventuel lysstilling  
Flere vådområder 







Skov til biodiversitetsformål på statens 
arealer: 20 % = 22.300 ha. 
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Skov til biodiversitetsformål - statens arealer

Biodiversitetsskov - Fortrinsvis løvskov – 
nedsat træproduktion (Indfasning 5 år) 

Urørt nåleskov – Ingen træproduktion på 
lang sigt (Indfasning 50 år) – pleje mulig 

herunder græsning 
Urørt løvskov – Ingen træproduktion 

(Indfasning 10 år) – pleje mulig herunder 
græsning 

 

Urørt skov – ingen træproduktion eller 
pleje 

 

 
Fortrinsvis græsningsskov og 

stævningsskov 





• Urørt   2.072 ha. 

• A.biod.    778 ha. 

• I alt       2.850 ha. 



• Urørt   1.201 ha. 

• A.biod.    433 ha. 

• I alt       1.633 ha. 

 



• Urørt       293 ha. 

• A.biod.    159 ha. 

• I alt          452 ha. 

 



• Urørt          53 ha. 

• A.biod.       25 ha. 

• I alt              78 ha. 

 



• Urørt       110 ha. 

• A.biod.            ha. 

• I alt          110 ha. 

 



• Urørt         59 ha. 

• A.biod.           ha. 

• I alt           59  ha. 

 



• Urørt          43 ha. 

• A.biod.        8 ha. 

• I alt              51 ha 





Hvad sker nu ? 

• Høring 

• Driftsplantillæg 

• Midlertidige hugstforanstaltninger 



Udpegede løvtræsbevoksninger over 
80 år (alder fra frø) 

 
• Der efterlades minimum 20 gamle træer pr. ha. 

• Indtil der er udarbejdet en forvaltningsplan, må der i den enkelte bevoksning fældes 
maksimalt 25 % af den, på udpegningstidspunktet, stående vedmasse.  

• I forbindelse med hugstplanlægningen vurderes det, hvorvidt der i konkrete bevoksninger 
med et særligt højt naturindhold helt bør undlades hugst, indtil der er udarbejdet en 
forvaltningsplan.     

• Ved skovningen efterlades de biologisk mest værdifulde træer i den konkrete bevoksning, det 
vil sige træer med mange mikrohabitater (levesteder), og de økonomisk mest værdifulde 
træer skoves. 

• Det tilstræbes at skabe struktur i bevoksningerne ved at skabe større huller i kronedækket. 
Størrelsen af hullerne tilpasses bevoksningen men maksimalt op til 0,2 ha. 

• I hver bevoksning efterlades minimum hver fjerde trætop af de fældede træer til henfald. En 
trætop defineres her som den del af træet, der normalt sælges som flis eller brænde. 
Placeringen af trætoppene kan tilpasses indenfor bevoksningen.  

• Barken ødelægges på minimum 5 træer pr ha med det formål at skade træet, så det indenfor 
for en periode dør af skaderne og kan blive levested for bl.a. biller, svampe m.v. Dette kan 
f.eks. ske ved at skade træet med motorsav, skovmaskine eller ved afbrænding. Skaderne 
påføres på træer, der er placeret væk fra vej- og stinet, friluftsfaciliteter, beboelse, offentlig 
infrastruktur og lignende.  

 



Udpegede løvtræsbevoksninger under 
80 år 

 
• Ved skovningen efterlades de træer med det største 

biodiversitetspotentiale f.eks. skæve og tvegede træer, træer 
med sprækker, afknækkede grene m.fl. 

• Det tilstræbes at skabe struktur i bevoksningerne ved at skabe 
større huller i kronedækket. Størrelsen af hullerne tilpasses 
bevoksningen men maksimalt op til 0,2 ha. 

      



Nåletræsbevoksninger 
 

• Der foretages ingen renafdrifter af rødgran, 
skovfyr eller ædelgran, men der kan skabes 
mindre huller i en bevoksning. Størrelsen af 
hullerne tilpasses bevoksningen men 
maksimalt op til 0,2 ha. 

  

 



• Derudover tages de samme hensyn som når 
der foretages hugst på øvrige skovarealer. Det 
tilpassede hugststop ophæves på arealer, der 
ikke indgår i udpegningen. 

 



• Hjemmesiden 

• http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/nat
urprojekter/naturpakken/ 

• Rapporten 

• http://naturstyrelsen.dk/media/230273/udpe
gning-af-skov-til-biodiversitetsformaal.pdf 
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