
Biodiversitetsskov i statens skove



TID OPLÆG

Kl. 13.00 – 13.15 Jens Bjerregaard Christensen - Velkomst, præsentation af dagsorden, præcisering af 

formålet med mødet. Udvidet brugerråd

Kl. 13.15 – 13. 45 Torben Hoch - Udpegning på NST Nordsjælland – præsentation af områder. 

Retningslinier – løv, nål, urørt skov, anden biodiversitetsskov, hugstprincipper, Plan 

for den kommende proces 

Kl. 13.45 - 13.50 Tim Falck Weber - Friluftsliv og biodiversitetsskov 

Kl. 13.50 – 14.00 Erik Buchwald - Overordnet målsætning med udpegning af biodiversitets, truede 

arter – tilbagegang 

Kl. 14.00-14.10 Pause

Kl. 14.10-14.55 Præsentation af de enkelte delarealer

Erik Buchwald/Jens Bach - Gribskov 

Særlige temaer: 

skovgræsning – med forskellige scenarier, naturlig hydrologi, udvikling med rødgran, 

eksempler på forskellige hugstindgreb

Kl. 14.55-15.25 Erik Buchwald/Jens Bach - Tisvilde Hegn 

Særlige temaer: 

Hugst i kommende urørt nåleskov, lang indfasning, Hvad sker der med skovfyr og 

rødgran, anden biodiversitetsskov, eksempler på forskellige hugstindgreb

Kl. 15.25- 15.45 Erik Buchwald / Torben Hoch Hellebæk skov/ Teglstrup Hegn 

Kl. 15.45-15.55 Erik Buch Wald - Nejede Vesterskov, St. Dyrehave, Horserød hegn  og Arresødal skov

Kl. 15.55-16.00 Afrunding Jens Bjerregaard Christensen

– med opfordring til at byde ind undervejs på mail i processen.

Program: 



1. Generelt om Naturpakken og skove udpeget til 
biodiversitetsformål.

2. Hvad er en forvaltningsplan?

3. Tidshorisont for udarbejdelsen af forvaltningsplaner.

4. Hvilke skove er udpeget på Naturstyrelsen Nordsjælland?





Udpegning i tal

Virkemiddel
Løvskov/ 
nåletræsplantager

Areal sendt i 
høring (ha)

Naturpakkens 
arealmåltal (ha)

Arealer efter 
justeringer (ha)
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Urørt skov

Løvskov 6.800 6.700 6.900

Nåletræsplantager 3.300
3.300 3.300

Biodiversitetsskov Primært løvskov 3.500 3.300 3.600

I alt 13.600 13.300 13.800
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Baseline 9.000 8900

Udpegninger 
besluttet i forbindelse 
med N2000 
plejeplaner og som 
ikke indgik i baseline.

500

100

I alt 9.500
9000

Skov til biodiversitetsformål på statens skovarealer 23.100 22.300 22.800



Den fremadrettede forvaltning af 

skove til biodiversitetsformål –

proces og indhold



Forvaltningsplaner

Overordnet prioritering

Overordnede retningslinjer 

for forvaltning

Hugstplanlægning

Planparadigme

Forskernes 

anbefalinger 

vedrørende fremtidig 

forvaltning. Erhvervs 

PhD.

Lokal inddragelse –

Brugerråd/ 

borgermøder



Tidsplan for udarbejdelse af 

forvaltningsplaner

• Internt opstartsmøde 14/11, 

• Udvidet brugerrådsmøde 30/11

• Borgermøder 2/2 + 9/2

• Skrivefase 15/11 2018 –> 3.kv. 2019

• 4 Workshops medio marts til medio april 2019

• Afslutning ca. 1/10 2019

• Godkendelse og høring 4. kv. 2019



Forvaltningsmæssige rammer og forudsætninger i 

Naturpakken

• Urørt skov betyder skov der ikke dyrkes med træproduktion for øje. 

Naturlig dynamik – fortsat bekæmpelse af invasive arter, dødt ved og pleje 

af Natura 2000

• I anden biodiversitetsskov er målrettet forvaltning mod biodiversitet. 

Nedsat træproduktion. Min. 15 træer pr. ha til henfald. Arter der kræver 

mere lys. Genbrug af naturnær skovdrift. 

• Der er en overgangsperiode for den urørte skov. Løvskov i 2026. Nåleskov i 

2066. 

• Der er indregnet et mindre beløb til græsning, hydrologi, bekæmpelse af 

invasive arter m.fl. Ca. 5 mio. kr. pr. år 



Hugst i skove til biodiversitetsformål 

Skovniveau
• Klar prioritering i hugsten så der skoves relativt hårdt i ikke-

hjemmehørende arter. Oversøiske arter fjernes som udgangspunkt. 

• Der skoves ikke træer, der er hjemmehørende eller potentielt 

hjemmehørende træarter, ældre end 150 år

• Træer (rette og uden mange grene) med størst økonomiske værdi skoves. 

Veterantræer og træer med mange mikrohabitater bevares. 

• På skovniveau sikres det, at der i 2026 efterlades minimum 75 % af den 

samlede stående vedmasse af hjemmehørende træarter over 80 år ved 

forvaltningsplanens udarbejdelse. 



Hugst i skove til biodiversitetsformål 

Bevoksning-niveau

• Strukturhugst – størst mulig heterogenitet (forskellighed og variation)

• I bevoksninger med hjemmehørende træarter skoves der for strukturer 

(Lysbassiner 0,1-0,5 ha)

• Hugst i bevoksninger med særlige strukturelle værdier søges gennemført 

således at de særlige værdier ikke tager skade. Fx. veludviklet sumpskov og 

bevoksninger med meget stor arts-, alders- og strukturvariation samt dødt 

ved, kun hugges svagt eller slet ikke hugges.

Enkelttræ-niveau

• Træer med mange mikrohabitater efterlades – tveger, skader, hulheder mm



Dødt ved og mikrohabitater

• Mindst hver fjerde fældet trætop efterlades

• Aktiv skade barken på min. 5 træer/ha i løv 80-150 år samt i yngre 

ensartede løvtræbevoksninger

• Mere dødt ved, hvor der er  truet dødt vedboende arter

• Ringbarkning, basisbål, maskiner mv. bruges

• Fremme af stående døende træer

• Fremmes ikke nær vej, stier og friluftsfaciliteter mm.



Skovgræsning

• Begrænsede midler til græsning – prioriteres ud fra arter og arealernes 

historik – hvor driftsformen vil understøtte bevarelse og udvikling af 

biodiversitet

• Arbejder for større hegn helst > 100 ha, enkelte kan blive > 500 ha

• Der kan arbejdes med forskellige planteædere f.eks. kvæg, heste, 

hjortevildt og i enkelte tilfælde arter som f.eks. bison eller elg.

• Græsningsmetoden tilpasses det enkelte areal og naturindholdet. Hvor det 

er forvaltningsmæssigt fornuftigt, bl.a. i forhold til de græssende dyrs 

trivsel og hensynet til de registrerede arter, gennemføres helårsgræsning, 

så vidt muligt uden tilskudsfodring

• Hegningernes arrondering tilpasses i videst mulige omfang skovens 

friluftsliv

• Borgernes muligheder for færdsel i og gennem hegningen sikres f.eks. 

gennem klaplåger eller lignende. 



Naturlig hydrologi 

• Genopretning ønskes overalt

• Helst tilkastes / lukkes grøfter strategisk

• Begrænsninger: Lovgivning, økonomi, friluftsliv og færdsel (vejvedligehold)

• Tidsfølge – efter hugster



NST Nordsjælland - de lokale arealtal 

Biodiversitetsskov





Urørt skov og anden 

biodiversitetsskov i 

Hellebæk/Teglstrup

476 ha mere vild natur

316 ha ny udrørt skov

160 ha anden 

biodiversitetsskov 



Kort over ny urørt skov og anden biodiversitets-skov i Tisvilde Hegn 

Samlet 1635 ha mere 

vild natur

1202 ha ny urørt 

nåleskovplantage

433 ha anden 

biodiversitetsskov 



Urørt skov og 

anden 

biodiversitetssk

ov i Gribskov 

Samlet 2937 ha mere 

vild natur

2111 ha ny udrørt skov

826 ha anden 

biodiversitetsskov 



Oversigt over relevante links til rapporter mm. 

https://macroecology.ku.dk/other-publications/Buchwald_Heilmann-Clausen_2018_NST_2020_maal_muligheder.pdf

https://macroecology.ku.dk/dk/andre-publikationer/skove-til-

biodiversitet/Anbefalinger_skovudpegning_KU_AU_Final_15dec2017.pdf

https://ign.ku.dk/forskning/geologi/publikationsliste/publikationsliste/?pure=da%2Fpublications%2Fudpegning-af-skov-

til-biodiversitetsformaal-paa-statens-arealer--strukturel-analyse(0ae48aa0-83ab-4c49-92d5-

d437a834a061)%2Fexport.html

https://ign.ku.dk/forskning/geologi/publikationsliste/publikationsliste/?pure=da%2Fpublications%2Fudpegning-af-skov-

til-biodiversitetsformaal-paa-statens-arealer--strukturel-analyse(0ae48aa0-83ab-4c49-92d5-

d437a834a061)%2Fexport.html



Friluftsliv

Indenfor de gældende økonomiske rammer vil Naturstyrelsen have fokus på at 

opretholde en solid infrastruktur for friluftslivet

• Det er fortsat tilladt at udøve alle de former for friluftsaktiveteter, som 

generelt kan gennemføres uden tilladelse i alle Naturstyrelsens skove. f.eks. 

mountainbikekørsel, ridning, fuglekiggerture m.fl.

• Det er som hidtil muligt at få tilladelse til friluftsaktiviteter, som kræver 

styrelsens tilladelse, fx erhvervsmæssige aktiviteter, større 

sportsarrangementer mv.

• Det er muligt at vedligeholde eksisterende friluftsfaciliteter og opføre nye 

friluftsfaciliteter som hidtil efter en konkret vurdering af beliggenhed og 

hensyn til bl.a. naturværdier.

• .



Teglstrup Hegn og Hellebæk skov

Hellebæk skov – Anden biodiversitetsskov

Teglstrup Hegn – Urørt skov 

Grundig registrering af natur- og kulturhistoriske forhold med henblik bl.a. at genskabe historiske damme fx 

Hvideløkkedam

Skidendam – højmose og fx Fandens hul 

Lysning i den eksisterende Kohave indhegning –anden biodiversitetsskov   

Sikring af gamle ege og bøge – Eremit 

Oversøiske arter – Rødeg, Thuja, Nobilis, Tsuga

Landskabspleje – fredning fra 1952  - fx. bevaring af skovbryn 



Urørt skov og anden 

biodiversitetsskov i 

Hellebæk/Teglstrup


