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Resume 

I 2016 vedtog regeringen at udpege i alt 13.300 ha skov til biodiversitetsformål. Dette medfører 

et nyt kapitel i den statslige forvaltning af skovene. 

Denne rapport bidrager med en metode til udarbejdelse af forvaltningsplaner for arealerne. 

Metoden er udarbejdet på baggrund af analyse og diskussion af, hvilke overvejelser der er 

nødvendige, for at forvaltningsplanerne lever op til de politiske, samfundets og forvalternes 

forventninger. Analyse og diskussion er foretaget på baggrund af en afdækning af 

genstandsfeltet, en anvendelse af relevant teori og interviews med udvalgte involverede 

informanter. 

Konklusionen på rapporten er, at forvaltningsplanerne 

inden for de givne rammer og med hensyn til øvrige politiske 

forventninger skal fastsætte konkrete målsætninger for 

arealerne ved at tage afsæt i samfundets inkludering og lokal 

forvaltningsmæssig viden, kompetencer og erfaringer.   

 

Abstract 

In 2016 the Danish government decided that the goal of 

management of 13.000 ha state forest should be changed to 

biodiversity. This decision marks a new chapter in the 

management of state forests in Denmark. 

Based on a presentation of the background of the subject, relevant theoretical input and 

interviews with keypersons, the thesis seeks to analyze and discus which considerations that 

need to be done in the process of developing management plans for the given areas. The result 

of the project is a method for development of concrete management plans for the given areas. 

The conclusion of the thesis is that the management plans – besides from meeting the political 

expectations – should aim to set a target of management for the given area by including local 

society and by making use of local knowledge of management, local skills and local experiences. 

 

Method for development of management plans 
 Metode til udvikling af forvaltningsplaner 

 



Forord 

Rapporten er skov- og landskabsingeniørstuderende Mathis Gallego-Pedersens 

bachelorprojekt og er udarbejdet i foråret 2018. 

Rapporten giver et bud på en metode, der kan anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af 

konkrete forvaltningsplaner for urørt løvskov. Rapporten henvender sig dermed primært til 

statslige skovfogeder og naturforvaltere, der skal til at påbegynde dette arbejde. 

Jeg til gerne takke skovfoged Hans Christian Jessen og skovrider Jens Peter Simonsen for 

deres involvering i udarbejdelsen af rapporten. Jeg ønsker ligeledes at takke min vejleder, 

biolog Annita Svendsen, for kompetent sparring under hele forløbet. 

Rapporten blev afleveret d. 13. juni 2018 på Skovskolen, Københavns Universitet. 
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1. Indledning 
Baggrund 

I 2016 vedtog regeringen Naturpakken. En række tiltag, der skulle kompensere for 

miljøkonsekvenserne af den omdiskuterede Landbrugspakke, som blev vedtaget tidligere 

samme år med henblik på at gøre det danske landbrug mere konkurrencedygtigt (RITZAU 

2016). Indsatserne i Naturpakken strækker sig over perioden 2016 – 2019 med et budget på 

365,5 mio. kr. til følgende områder: 

 Biodiversitetsskov 
 Videreførte naturindsatser 
 Natur og biodiversitet 
 Bynatur og friluftsliv 
 Det åbne land og landmanden som naturforvalter 
 Moderne naturforvaltning og afbureaukratisering (Miljø- og fødevareministeriet 2016, 

s. 4) 

Nærværende opgave omhandler første punkt på listen, Biodiversitetsskov, hvis formål og 

indsatser følgende afsnit vil bringe en redegørelse for. 

Skov til biodiversitetsformål 

Med udpegningen af skov til biodiversitetsformål ønskes at gavne ”(…)biodiversiteten og 

fremme levevilkårene for en række dyre-, plante- og svampearter” (Naturstyrelsen 2018, s. 5). 

At det nu er skovene, der skal prioriteres i forvaltning for biodiversiteten, er en ny retning i 

naturforvaltningen, der ellers har fokuseret mere på de lysåbne arealer. Denne beslutning er 

bl.a. taget på baggrund af en rapport fra De Økonomiske Råd, der har konkluderet, at 

udlægning til urørt skov er den mest omkostningseffektive måde at standse tilbagegangen af 

biodiversitet i Danmark (Whitta-Jacobsen et al. 2012). 

Med udpegningen – der fokuserer på hele skove, eller dele af større skovområder – udlægges i 

alt 13.300 ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer, således at statens samlede 

arealer med skov til biodiversitetsformål nu udgør 20 % af statens skovarealer 

(Naturstyrelsen 2016, s. 4). De nye udpegninger er fordelt på: 

 6.700 ha urørt løvskov 
 3.300 ha urørt nåletræsplantage 
 3.300 ha anden biodiversitetsskov (Naturstyrelsen 2018a, s. 5). 
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I publikationen Udpegning af skov til biodiversitetsformål defineres typerne af skov til 

biodiversitetsformål. Da der i faget hersker uenighed om begreberne, særligt begrebet urørt 

skov1, er det vigtigt at få præciseret, hvordan begreberne anvendes i opgaven. For at mindske 

risikoen for misforståelser vil nærværende opgave anvende den samme forståelse af 

begreberne, som beskrevet i naturpakken. 

Begrebsafklaring 

Løvskov 

(…) løvtræsdominerede skove i de gamle skovegne øst for israndslinjen (ibid.). I naturpakkens 

definition af løvskov, kan der også indgå nåletræsbevoksninger og lysåbne arealer, som 

”indgår i det samlede areal for udlagt løvskov” (ibid., s. 5). 

Nåletræsplantager 

I praksis er der tale om nåletræsplantagerne ”(…) vest for israndslinjen i Jylland, klitskovene 

nord for Limfjorden samt på Læsø og Tisvilde Hegn” (ibid.). Der vil i nåletræsplantagerne 

ligeledes indgå arealer med løvtræ og lysåbne arealer, ”som indgår i det samlede areal for 

udlagte nåletræsplantager” (ibid., s. 5). 

Urørt 

Forstligt urørt. Pleje til fordel for biodiversitet kan ske i et vist omfang. Hensyn til friluftsliv og 

fortidsminder kan tilgodeses (ibid.). 

Anden biodiversitetsskov 

”(…)primært løvskovsarealer, hvor hensynet til biodiversiteten kombineres med en nedsat 

træproduktion, der fortsætter efter indfasningen. Der efterlades minimum 15 træer pr hektar” 

(ibid., s. 5). 

Tidsperspektivet for indfasningen er forskellig for skovdefinitionerne. Fælles for dem alle er, 

at processen gribes an gennem tre faser: 

Udpegningsfasen: Udpegningen finder sted på baggrund af naturpakkens rammer og en række 

forskningsanalyser (se figur 1). Efterfølgende kommer udpegningen i offentlig høring (ibid., s. 

7). 

                                                        
1 Se fx https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE10108477/ikke-al-uroert-skov-er-lige-uroert 
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Planlægningsfasen: Først udarbejdes overordnede retningslinjer for forvaltningen, således 

”(…) at forvaltningen af skovene sker indenfor ensartede rammer” (ibid., s. 7). Efterfølgende 

udarbejdes ”(…) konkrete forvaltningsplaner for hver skov/skovområde” (ibid., s. 7)  

Indfasningen: Indfasningen strækker sig over forskellige perioder i forhold til 

skovdefinitionen: 

 Urørt løvskov:   10 år 
 Urørt nåletræsplantage:  50 år 
 Anden biodiversitetsskov 5 år 

I indfasningen vil der fortsat blive udtaget træ fra arealerne. ”Når hugst og forberedende 

indsats i den enkelte skov er gennemført, anses skoven som endeligt udlagt (…)” (ibid., s. 7). 

Overblik 

Nedenstående figur er udarbejdet med henblik på at illustrere processen. 

  

Figur 1: Processen 
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Opgavens fokus/afgrænsning 

Opgavens fokus er rettet mod det lokale niveau i forvaltningen. Skovfogederne og de øvrige 

statslige naturforvalterne står, efter disse udpegninger, over for en ny opgave. De udpegede 

skovarealer skal omlægges, således at det nu næsten udelukkende er biodiversiteten, der 

forvaltes for. 

Centralt udsteder Naturstyrelsen nogle retningslinjer for forvaltningen, som de lokale 

forvaltere skal tage udgangspunkt i ved udarbejdelsen af konkrete forvaltningsplaner for de 

udpegede arealer. 

Opgaven søger at komme med et bud på, hvordan de lokale naturforvaltere bedst griber 

denne proces an, således at forvaltningsplanen lever op til samfundets, forvalternes og de 

politiske forventninger. 

Konkret udgangspunkt: Urørt skov i Bidstrup skovene 

Hele emnet vurderes for bredt til at kunne blive behandlet fyldestgørende i et 

bachelorprojekt, der er omfattet af en relativt stram omfangsbegrænsning. Det vurderes, at en 

behandling af hele emnet under de givne omstændigheder risikerer at blive for overfladisk. 

For at undgå dette afgrænser opgaven sig til at fokusere på udlægningstypen urørt løvskov. 

Det vurderes ligeledes, at der er en risiko for, at opgavens anvendelsespotentiale forringes 

uden en konkret referenceramme, da denne giver mulighed for at sætte undersøgelsen og 

resultaterne i perspektiv til en konkret lokalitet og problemstilling. Opgaven anvender derfor 

Bidstrup skovene som lokalitet for opgavens undersøgelse, hvilket bl.a. kommer til at 

begrunde valget af informanter. 

  

Kildeengen, En af Bidstrup skovenes skovenge med høj 
artsdiversitet. (Foto: Agnete Vistar) 

 

Avnsø. Bidstrup skovene er beliggende i et morænelandskab 
med mange dødishuller. (Foto: Anette Gundlach) 
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Bidstrup skovene 

Bidstrup skovene er et NATURA2000-habitatområde og er en del af det største 

sammenhængende skovkompleks på Sjælland. Der er i Bidstrup skovene udpeget 316 ha 

urørt løvskov og 297 ha anden biodiversitetsskov. 

Naturforvaltningen i Bidstrup skovene har på det seneste haft et særligt stort fokus på 

forvaltning for hasselmus og åbne naturtyper, bl.a. pga. en EU-LIFE ansøgning under navnet 

”Restoration of open woodlands and conservation of veteran trees as habitat for hermit beetle in 

Denmark and Poland (LIFE OPENWOODS)”. Dele af skovenes relativt lange kontinuitet 

påvirker artsdiversiteten, der bl.a. tæller flere sjældne arter af perlemorsommerfugle, som der 

også er et særligt fokus på i forvaltningen. For dybere indsigt om sjældne arter i Bidstrup 

skovene se Naturstyrelsen (2018b). 

 

Figur 1: Skovenes placering i Danmark       Figur 3: Udlægningerne i Bidstrup skovene 

Problemformulering 

Ovenstående afsnit redegør for en helt ny opgave, de lokale skovfogeder og naturforvaltere 

står overfor. Nærværende opgave ønsker at bidrage med et fagligt kvalificeret bud på 

løsningen af denne problemstilling. Opgaven søger dermed at svare på spørgsmålet: 

Hvordan ser en metode til udarbejdelse af konkrete forvaltningsplaner for urørt løvskov ud, 

således at de lever op til de politiske, samfundets og forvalternes forventninger.  

- Hvilke overvejelser bør gøres i forhold til at definere indholdet? 

- Hvilke punkter i forvaltningsplanen udmønter dette sig i?  
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2. Videnskabsteori og metode 

Efter at have fremlagt rapportens genstandsfelt og fokus, præsenterer nærværende kapitel, 

hvordan rapportens problemformulering søges besvaret og med hvilke forudantagelser. 

Nærværende kapitel starter med at reflektere over, hvilke videnskabsteoretiske overvejelser 

der har været i forbindelse med rapportens metodevalg, for derefter at afslutte med en 

redegørelse af den anvendte metodiske tilgang og værktøjer. 

Videnskabsteoretisk inspirererede opfattelser til erkendelse af virkeligheden 

Rapporten lægger sig ikke op ad én bestemt videnskabsteoretisk retning. Den er 

socialkonstruktivistisk inspireret i sin tilgang til forståelsen af processen og mere positivistisk 

i anvendelsen af konkrete anbefalinger og driftsprincipper. Denne tilgang er valgt med 

henblik på at opnå en bredere og mere inkluderende tilgang, i en søgen efter både at 

anerkende de samfundsmæssige kompleksiteter, der ligger i omsætningen af politik til 

praksis, og samtidig anerkende den naturvidenskabelige data, der fx vurderes uundværlig til 

at vise udviklingen i økologien på baggrund af kvantitative dataindsamlinger. 

Grundet denne blandede videnskabsteoretiske tilgang vil den valgte metodiske tilgang til 

problemløsningen både inkludere kvalitativ metode og mere positivistisk naturvidenskabelig 

data. Nedenstående afsnit redegør kort for disse to vidt forskellige virkelighedserkendelser.  

Opgavens positivistiske virkelighedserkendelse 

Auguste Comte er grundlæggeren til positivisme som videnskabsteoretisk retning (Fuglsang & 

Olsen 2004, s. 55). Comte mente ”at videnskabeligt arbejde skal begrænse sig til at beskæftige 

sig med fænomenernes positive fremtrædelse, altså de træk ved fænomenerne, som direkte lader 

sig iagttage og observere. Videnskabernes formål er at beskrive og systematisk ordne det i 

sanseerfaringen givne. Skjulte årsager, som er tingene iboende, udsondres fra det videnskabelige 

felt” (ibid., s. 56). Med andre ord mente Comte, at virkelighed skabes ud fra, hvad der kan 

iagttages og måles, og at det er videnskabens formål at sætte system i disse data og uddrage 

videnskabelige konklusioner på baggrund af dette. 

Målbar, observerbar og isystemsat kvantitativ data ligger til baggrund for flere af de 

anbefalinger og driftsprincipper, som opgaven beskæftiger sig med. Disse anskues 

positivistisk, som den mest effektive måde at indsamle og behandle naturvidenskabelig data, 
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for derefter at uddrage konklusioner vedrørende effekten af fx naturpleje, driftsprincipper 

eller andre afprøvede tiltag. 

Opgavens socialkonstruktivistiske erkendelse 

”Videnskabsteoretisk kan socialkonstruktivismen modstilles realismen, der hævder, at 

virkeligheden udgør en objektiv realitet, der eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den” 

(Fuglsang & Olsen 2004, s. 349). 

Med dette udsagn lægger socialkonstruktivismen sig hermed også langt fra den ovenstående 

positivistiske erkendelse. Socialkonstruktivismen hævder i stedet, ”at virkeligheden på 

afgørende vis præges, eller formes, af vores erkendelse af den” (ibid., s. 349). Et objekt eller 

fænomen er altså kun et objekt eller fænomen gennem vores erkendelse af objektet eller 

fænomenet. 

Anti-realismen i den socialkonstruktivistiske opfattelse medfører således, at ” (…) vores viden 

og erkendelse ikke er en direkte afspejling af virkeligheden, men altid er en fortolkning af denne 

(…)” (ibid., s. 351). Netop denne erkendelse af virkeligheden er vigtig for den del af opgaven, 

der omhandler processen for udpegningerne (se nedenstående metodeafsnit), men også for 

udmøntningen af de konkrete forvaltningsplaner. Der er mange led fra politisk beslutning til 

realisering i praksis. Der vil også være mange forskellige fortolkninger. 

Nærværende kapitel har indtil nu bidraget med en indsigt i opgavens videnskabsteoretiske 

erkendelse. I lyset af dette vil nedenstående afsnit redegøre for opgavens metodiske valg. 

Metode: Fra politik til praksis 

Det metodiske omdrejningspunkt for opgaven omhandler, hvordan den politiske beslutning 

om at udpege 13.300 ha skov til biodiversitetsformål omsættes til praksis i forvaltningen af de 

urørte skovarealer. Som beskrevet i opgavens indledende afsnit, ligger der endnu ikke en klar 

linje for, hvordan dette gøres. 

Den valgte metodiske tilgang til at give et bud på en metode til realiseringen af ovenstående, 

er: at redegøre for processen for udpegningen og forvalternes behov, og afdække de kendte 

rammer for forvaltningen, for derefter at analysere disse informationer på baggrund af 

udvalgt teori inden for forvaltning for biodiversitet i skov. 
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Mens rammerne og de teoretiske inputs opnås gennem redegørelse af offentliggjorte 

publikationer og rapporter, afdækkes empirien gennem semistrukturerede interviews med 

fagpersoner involveret i processen.  

 

 

  Figur 4: Metode 

  

Videnskabelige metode? 

Opgaven søger ikke at bidrage med konkrete anbefalinger til nye banebrydende 

forvaltningstiltag for biodiversiteten. Derimod søger opgaven at samle eksisterende 

anbefalinger og driftsprincipper og anvende disse i en konkret forvaltningsmæssig situation 

opstået på baggrund af en politisk beslutning. Der er altså to aspekter i opgaveløsningen:  

1. Hvordan forvaltes bedst for biodiversiteten? 

2. Hvordan gøres dette, så forvaltningen lever op til samfundets og de politiske 

forventninger? 

I forhold til videnskabelig metode kan opgavens metodiske tilgang være svær at putte ind i en 

boks. Opgaven søger hverken at teste rigtigheden af bestemte teorier gennem analyse, at 

opstille en hypotese om en sandhed eller at formulere en teori på baggrund af en stor 

mængde indsamlet empiri. Opgaven søger derimod – med udgangspunkt i videnskabelig 

forskning og indsamlet empirisk viden – at udvikle en konkret metode til anvendelse for de 

praksisnære naturforvaltere. Metoden (resultatet) skal derfor heller ikke anskues som en 
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endegyldig sandhed, men derimod som et fagligt kvalificeret bud til inspiration i 

forvaltningen. 

Mens ovenstående har redegjort for opgavens overordnede metode, vil nedenstående afsnit 

afslutte kapitlet med en redegørelse for det valgte metodiske værktøj til indsamling af 

opgavens kvalitative data: interviewet. 

 

Interview som metode 

Anerkendelsen af, at mennesket opfatter og fortolker virkeligheden forskelligt, må ses centralt 

for valget af netop denne metode, da der dermed vil være forskel på, hvordan jeg, som 

forfatter af opgaven, og de forskellige involverede parter opfatter det undersøgte 

genstandsfelt. Interview som metode er valgt på baggrund af rapportens 

socialkonstruktivistisk inspirerede virkelighedserkendelse med henblik på at få et indblik i 

nogle af de involverede parters fortolkning af genstandsfeltet. 

”I en interviewundersøgelse får man mulighed for at koncentrere sig om, hvordan specifikke 

individer forstår bestemte begivenheder, situationer eller fænomener (…)” (Brinkmann & 

Tanggaard 2015, s. 32). 

De involverede parters opfattelse af processen må forventes at have stor betydning for 

forvaltningen, hvorfor jeg synes dette perspektiv er væsentligt at inkludere i opgaven. Derfor 

inkluderer rapporten interview med skovrider Jens Peter Simonsen og skovfoged Hans 

Christian Jessen – begge fra Naturstyrelsen Vestsjælland. Disse informanter er udvalgt på 

baggrund af en vurdering af deres centrale opgave i forvaltningen på den udvalgte konkrete 

referenceramme. Interviewet vil, ud over at undersøge informanternes fortolkning af 

processen, yderligere undersøge deres behov og forventning til en kommende 

forvaltningsplan. Hans Christian Jessen har efterfølgende bedt om at få omformuleret sine 

citater, således at de står, som han egentlig ville have formuleret sig. Eftersom ændringerne i 

citaterne ikke havde betydning for selve indholdet, er dette blevet imødekommet. For de 

originale udtalelser henvises til lydfilerne i bilag 1. I rapporten vil der blive henvist til 

interviewene på følgende måde (informant, minut:sekund).  
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Følgende afsnit redegør kort for teorien bag interviewformen det semistrukturerede interview, 

der anvendes til interview af de to informanter. 

Det semistrukturerede interview 

Det semistrukturerede interview udføres på baggrund af en interviewguide, der både 

inkluderer forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Guiden er udformet på baggrund af, 

hvad man ønsker at vide noget om (forskningsspørgsmålene), og hvordan man vil tilegne sig 

denne viden (interviewspørgsmålene) (Brinkmann & Tanggaard 2015, s. 37-38). 

Selvom forskningsspørgsmålene er styrende for interviewspørgsmålene, betyder det ikke, at 

man ikke må afvige fra dem, da ”Den konkrete interaktion med interviewpersonen kan (…) 

kræve, at man forfølger den fortælling, som interviewpersonen er mest optaget af at fortælle” 

(ibid., s. 38). 

Mens forskningsspørgsmålet ofte søger en forklaring, søger interviewspørgsmålet i højere 

grad en beskrivelse. Derfor bør interviewspørgsmålene også være mere ”(…) mundrette, 

ligefremme og livsverdensnære (…)” (ibid., s. 38). Set i opgavens videnskabsteoretiske 

perspektiv, gøres dette ud fra ideen om, at informanten bidrager med en beskrivelse af 

fænomen, proces og behov, og at vi derefter i fællesskab producerer en forklaring. 

Interviewguiden kan findes i bilag 2. 
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3. Teoretiske bidrag 

At skulle bidrage med et fagligt kvalificeret bud på en metode, der kan anvendes til 

udarbejdelse af de konkrete forvaltningsplaner for urørt løvskov, kræver en faglig viden i 

forhold til at opnå den ønskede effekt.  

Grundet opgavens praksisnære tilgang (se kapitel 2: Videnskabsteori og metode) vil 

nærværende kapitel kunne anskues som blanding af teori og empiri. De første teoretiske 

bidrag er udvalgt med baggrund i opgavens positivistisk inspirerede virkelighedserkendelse 

og består primært af anbefalinger til konkrete forvaltningstiltag, som har evidens i 

videnskabelig data. Grundet opgavens omfang afgrænser kapitlet sig fra at inkludere en 

dybdegående forklaring af de bagvedlæggende undersøgelser. 

Kapitlet indleder med at fastlægge Naturstyrelsens overordnede rammer for urørt skov og vil 

efterfølgende præsentere anbefalinger til forvaltning for truede arter i skov Buchwald & 

Heilmann-Clausen (2018) samt driftsprincipper for en øget biodiversitet i skov 

Naturstyrelsen (2016). Afslutningsvis bringer kapitlet en kort teoretisk redegørelse for, hvilke 

fordele der kan være ved inddragelse af borgere og interessenter, som understøtter opgavens 

socialkonstruktivistisk inspirerede virkelighedserkendelse om, at vi i fællesskab producerer 

virkeligheden. 

For at understøtte rapportens anvendelsespotentiale, er de udvalgte teoretiske bidrag udvalgt 

på baggrund af en forventning om, at det ville være nogle, forvalterne selv ville kunne 

forventes at anvende. 

 

Naturstyrelsens overordnede forvaltningsmæssige rammer for urørt skov 

”Formålet med den urørte skov er at opnå en skov, hvor de naturlige dynamikker udfolder sig, og 

biodiversiteten understøttes. I de urørte skove skal der fortsat tages en række andre hensyn, bl.a. 

til friluftsliv og fortidsminder” (Naturstyrelsen 2018a, s. 16). 

I publikationen Udpegning af skov til biodiversitetsformål fremlægger Naturstyrelsen en række 

overordnede forvaltningsmæssige retningslinjer for urørt skov. Disse retningslinjer redegøres 

kort for i nærværende afsnit, da disse vil danne ramme for forvaltningsplanerne. Nedenfor er 
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de relevante retningslinjer for forvaltningen af urørt løvskov sammenfattet i punktform fra 

Naturstyrelsen (2018a, s. 17). Nummereringen er ikke en tilkendegivelse af prioritering. 

 

 

Figur 5: Oversigt over Naturstyrelsens overordnede forvaltningsmæssige rammer for urørt skov 

Disse retningslinjer betyder, at forstlig drift i de urørte skove ophører. De betyder ligeledes, at 

det nu i større omfang end tidligere vil være muligt at gennemføre skovgræsning, og at de 

udlagte arealer nu forvaltes med biodiversiteten som det største hensyn. Yderligere er der 

lagt op til, at udlægningen skal bidrage til at opnå EU’s 2020 mål for biodiversitet. Følgende 

afsnit vil omhandle netop dette emne og søger at bidrage med en række konkrete handlinger 

til at opnå målene. 

 

Muligheder for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter 

En måde at gavne biodiversiteten er at forhindre dens tilbagegang. Politisk er det ligeledes 

vigtigt at forvalte for truede arter, da vi som medlem af EU gennem 

biodiversitetskonventionen har forpligtet os til at ”Standse tabet af biodiversitet og 

nedbrydelse af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020” (Miljøstyrelsen 2018) 

Rapporten Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede 

arter er en del af Erhvervs-PhD-Projektet Analyse og prioritering af fremtidig indsats for 

biodiversitet – med særligt henblik på Naturstyrelsens arealer (Buchwald & Heilmann-Clausen 

2018, s. 5). Projektet har til formål at undersøge og analysere, ”hvor og hvordan man i Danmark 
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kan gøre en effektiv indsats for at hindre tab af biodiversitet (…)” (ibid.). Nærværende 

teoriafsnit vil lægge vægt på hvordan og vil dermed inkludere konkrete forvaltningsmæssige 

metoder til opfyldelse af 2020-mål for truede arter. 

Da anbefalingerne i rapporten tager ”udgangspunkt i den økonomiske forudsætning i 

Naturpakken” (ibid., s. 47), vurderes disse oplagte at inkludere til udformningen af en konkret 

forvaltningsplan. Ligesom ovenstående afsnit sammenfattes anbefalingerne til punktform for 

at tilstræbe en nemmere anvendelse i analysen. 

  

 

Figur 6: Oversigt over anbefalinger til indsatser i indfasningsperioden 

 

Anbefalinger til forvaltning af urørt skov 

Efter indfasningen bør fokus i de urørte skove ligge på at fremme og sikre biodiversitet ved at 

give ”plads og mulighed for, at de økologiske naturlige processer og funktioner kan udfolde sig 

frit” (ibid., s. 51). 

Dette betyder dog ifølge Buchwald og Heilmann-Clausen ikke, at forvaltningen af arealerne 

bør stoppe helt. De anbefaler derimod, at de udlagte skove ikke forvaltes som fuldstændig 

urørte, da der kan være behov for indgreb til b.la. at sikre en passende græsning, afværge 

trusler fra invasive arter og ”… medvirke til gunstig bevaringstilstand for Natura 2000-arter 

eller -naturtyper.” (ibid., s. 51). 
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Buchwald og Heilemand-Clausen fremhæver især urørt græsningsskov som en naturtype, der 

bør fremmes, da netop denne kombination effektivt tilgodeser mange truede arters trivsel 

(ibid.).  

 

Virkemidler til fremme af biodiversitet i skov 

I 2016 udarbejdede Naturstyrelsen et notat, hvis formål er ”at beskrive virkemidler, som kan 

fremme og understøtte skovens biodiversitet” (Naturstyrelsen 2016, s. 1). Notatet tager 

udgangspunkt i driftsprincipperne fra Naturskovsstrategien. Grundet opgavens fokus vil 

nærværende afsnit dog afgrænse sig til at fokusere på, hvilke driftsprincipper der med fordel 

kan anvendes med henblik på at understøtte biodiversiteten i urørt skov. Forfatterne af 

notatet understreger vigtigheden i at have fokus på formålene med virkemidlerne, ”… således 

at ethvert indgreb understøtter formålet” (ibid., s. 3). 

 

Figur 7: Virkemidler til fremme af biodiversitet i skov (Naturstyrelsen 2016) 

 

Bemærk forskellen på virkemidler (skovtype) og driftsprincipper (handlinger). Principperne 

præsenteret i notatet er bl.a. udarbejdet på baggrund af viden fra rapporten Evaluering af 
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indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012, hvor forskere fra KU, AU og GEUS 

har ”vurderet en række virkemidlers formodede effekt på udvalgte rødlistede artsgrupper… ” 

(ibid., s. 2).  

Driftsprincipper for urørt skov 

Formålet med nærværende virkemiddel er biodiversitet og følgende driftsprincipper er 

udarbejdet med henblik på at sikre en naturlig dynamik, således at ”skoven over tid udvikler en 

urskovsagtig struktur med væltede og døde træer, foryngelse i lysninger, naturlige 

vandstandsforhold og en række økologiske nicher, som er under pres i den forstligt drevne skov” 

(ibid., s. 4). 

Ligesom de ovenstående bidrag vil principperne blive opsummeret og redegjort for i 

nedenstående oversigt. 

  

 

Figur 8: Oversigt over driftsprincipper for urørt skov 

 

Anvendelse af rammer, anbefalinger og driftsprincipper 

Kapitlets teoretiske bidrag vil sammen med den indsamlede kvalitative empiri udgøre 

grundlaget for følgende analyse, der søger at give et svar på, hvilke overvejelser der bør gøres 

i forbindelse med udviklingen af en metode til udarbejdelse af de konkrete forvaltningsplaner 

for urørt løvskov. 
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Hvor de indledende afsnit om genstandsfeltet og den kvalitative empiri primært er inkluderet 

i rapporten med henblik på, at metoden understøtter de samfundsmæssige forventninger og 

de lokale naturforvalteres behov, anvendes de teoretiske inputs i højere grad med henblik på 

at understøtte den faglige kvalifikation, samt at begrunde vigtigheden i, at lokalsamfundet 

inkluderes i processen. 

Teoriafsnittet afsluttes derfor nu med et – for nogle – meget vigtigt perspektiv i nutidens 

offentlige forvaltning: borgerinddragelse. 

Borgerinddragelse 

Stemmer i forskningsmiljøet (fx Annika Agger2, Eva Sørensen3 og Anne Tortzen4) mener, at 

man i nutidens offentlige forvaltning bør have stort fokus på borgerinddragelsen. Bl.a. fordi 

”Beslutningstagerne får uvurderlig viden om det område, de skal regulere med nye regler eller 

praksis, og borgerne vil føle sig hørt og anerkendt i forhold til de beslutninger, der efterfølgende 

træffes, og som uundgåeligt vil få indflydelse på deres hverdag. Derved bliver beslutningerne 

forankrede og levedygtige (…)” (Lønstrup 2016) 

Nærværende afsnit tager udgangspunkt i Anne Tortzens Borgerinddragelse – demokrati i 

øjenhøjde og redegør kort for, hvorfor borgerinddragelse er vigtigt. Selvom det ligeledes 

kunne have været interessant (og relevant) at undersøge, hvilke metodiske værktøjer der 

kunne tages i brug ved borgerinddragelse, afgrænser nærværende teoriafsnit sig til at 

understøtte argumentationen for, hvorfor det kan være en god ide at inkludere borgerne. 

Denne prioritering er lavet, da rapporten afgrænser sig fra at give et teoretisk bud på selve 

borgerinddragelsesprocessen. 

Det handler om at give borgerne mulighed for at tage del i samfundsmæssige beslutninger, som 

påvirker deres hverdag (Tortzen 2008, s. 15). 

Der er både idealistiske (som ovenstående citat påpeger) og mere pragmatiske årsager til, 

hvorfor det kan være en god ide at inddrage borgerne. Nærværende teoriafsnit er dog 

                                                        
2 http://www.djoefbladet.dk/artikler/2016/4/borgerinddragelse-skaber-bedre-beslutninger.aspx 
 
3 http://gentofte.lokalavisen.dk/redaktionen_anbefaler/2015-07-22/Professor-Der-er-ingen-vej-uden-om-
borgerinddragelse-1267054.html 
 
4 https://forskning.ruc.dk/da/persons/tortzen 

http://www.djoefbladet.dk/artikler/2016/4/borgerinddragelse-skaber-bedre-beslutninger.aspx
http://gentofte.lokalavisen.dk/redaktionen_anbefaler/2015-07-22/Professor-Der-er-ingen-vej-uden-om-borgerinddragelse-1267054.html
http://gentofte.lokalavisen.dk/redaktionen_anbefaler/2015-07-22/Professor-Der-er-ingen-vej-uden-om-borgerinddragelse-1267054.html
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inkluderet med henblik på at belyse de pragmatiske årsager. Denne vinkling er valgt i en 

søgen efter at bidrage med nogle teoretiske argumenter for, hvordan det at inkludere 

borgerne (og kritikerne) kan være med til at nedtone den kritik, der – fra nogle kanter – længe 

har været af statens naturforvaltning.5 

”Borgerinddragelse kan give et bedre beslutningsgrundlag for de folkevalgte politikere og 

dermed bedre beslutninger samt større ejerskab hos borgerne og dermed nemmere 

implementering. Samtidig med, at det ansvarliggør borgerne og mobiliserer deres ressourcer til 

fordel for samfundet” (ibid., s. 16). 

Essensen af ovenstående citat anvendes i opgaven som hovedargumentation for, hvorfor det – 

af pragmatiske årsager – kan være en fordel at inkludere borgere og samfundet generelt i 

beslutningsprocessen: 

1. Inddragelsen medfører større ejerskab blandt de inddragede – og dermed nemmere 

implementering af tiltag. 

2. De inddragede ansvarliggøres, hvilket giver mulighed for anvendelse af deres 

ressourcer. 

  

                                                        
5 Se fx https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8164942/amatoerernes-legeplads/ 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8164942/amatoerernes-legeplads/
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4. Analyse 

Første halvdel af rapporten har primært været redegørende. Der er redegjort for 

genstandsfeltet, opgavens fokus, opgavens metodiske tilgang og teoretiske input. Denne 

redegørelse er grundlag for, at opgaven nu kan skifte karakter og blive mere analyserende, 

diskuterende, konkluderende og perspektiverende. 

Nærværende kapitel vil undersøge, hvordan indholdet af en forvaltningsplan bedst muligt kan 

udformes inden for de givne rammer, de politiske forventninger, samfundets forventninger, 

den anvendte teori og forvalternes erfaringer og behov. Sidstnævnte repræsenteres gennem 

empiri fra semistrukturerede interviews med skovrider Jens Peter Simonsen og skovfoged 

Hans Christian Jessen fra Naturstyrelsen Vestsjælland. 

Gennem analysen opstår en række dilemmaer, der efterfølgende vil blive diskuteret, med 

henblik på afslutningsvis at kunne præsentere et bud på en konkret metode til udarbejdelsen 

af forvaltningsplanerne for urørt løvskov. 

 

Inddragelse borgere og interessenter 

Borgerinddragelse er ikke noget, som er indskrevet i de forvaltningsmæssige rammer. Både 

Simonsen og Jessen lægger dog i høj grad vægt på, at den optimale forvaltningsplan bliver 

udarbejdet i samarbejde med lokale brugere og interessenter. Analyseafsnittet indleder med 

dette punkt, da borgerinddragelse ifølge Simonsen er noget, der skal indtænkes allerede i 

starten af processen: 

”Jeg synes, det vigtige vil være, at vi netop får den lokale viden og forankring med ind i processen.  

Og så laver det [forvaltningsplanen] på det grundlag” (Simonsen, 16:00) 

I ovenstående citat lægger Simonsen især vægt på de mere pragmatiske årsager til 

involvering af borgere og interessenter. Hans citat omhandler netop de to årsager, som den 

anvendte teori om borgerinddragelse også henviser til: 

1. Ejerskab (forankring) 

2. Lokal viden (anvendelse af ressourcer) 
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I nedenstående citat påpeger Jessen, hvordan en inddragelse af interessenter ligeledes kunne 

tænkes at afhjælpe en efterfølgende kritik af forvaltningen. Han reflekterer samtidig over, 

hvordan en interessentinddragelse kunne ske i praksis:  

”Der kommer for få til ’offentlige møder’. Så det handler nok i høj grad i sådan en proces om at 

tage fat i nogle og sige ”du ved noget, som vi kan bruge, vil du ikke godt komme med det”. Ellers 

frygter jeg, at de gode ideer først kommer som kritik senere” (Jessen(a), 12:05). 

Simonsen gør sig ligeledes nogle tanker om, hvem der skulle inddrages og hvordan 

inddragelsen kunne foregå. 

”Vi vil inddrage. Både folk, der har en særlig forstand på det, og også den almindelige borger 

med nogle vandringer og ligesom forklare og drøfte, og have lejlighed til at komme med 

synspunkter, når vi så skal lave de her [forvaltningsplanerne]” (Simonsen, 15:30). 

Informanterne kommer altså begge med bud på, hvem der kunne inddrages og hvordan dette 

kunne gøres: 

Hvem: Lokal borgere og interessenter med en specifik faglig viden. 

Hvordan: vandringer og direkte kontakt. 

Hvilke styrker og svagheder der er ved at inddrage borgerne på denne måde, vil blive 

omhandlet i kapitel 5. Diskussion. 

 

Udvælgelse af areal til forvaltningsplanerne 

Målret indsatsen til stedets truede arter eller artsgrupper, sammentænk forvaltningen af skov 

med lysåbne arealer, modvirk homogenisering, skab strukturel variation, arters konkurrence 

skal ske frit (fra figur 6 og 8). 

Disse anbefalinger og driftsprincipper illustrerer meget godt, hvorfor Skovfoged Hans Jessen 

tror, at ”vores afdeling/litrasystemer er (…) under opbrud og må på sigt komme til at bestå af 

flere GIS-lag med forskellige ting og sager” (Jessen(a): 27:25). 

Før udpegningen blev der mange steder forvaltet for hovedtræarten på et givent areal. Den 

blev kontrolleret og holdt til sin litra. Nu ønskes pludselig en forvaltning, hvor arter skal 
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kunne sprede sig og deres konkurrence skal ske frit. Med andre ord en dynamisk udvikling, 

der sker mere ukontrolleret. Forvaltningens nye fokus medfører dermed blødere overgange 

og endda også mere uforudsigelige og foranderlige overgange. Af disse årsager kunne måden 

at tilgå og planlægge forvaltningen gennem de konkrete forvaltningsplaner også genovervejes. 

Det er oplagt at gentænke anvendelsen af afdeling/litra som grænser til udvælgelsen af areal 

for forvaltningsplanerne, eftersom fokusset i forvaltningen nu er et andet. 

Hvad denne gentænkning konkret skal udmønte sig i, afgrænser rapporten sig fra at lave en 

nærmere analyse af. Erkendelsen af, at en række faktorer som fx størrelse af skov, lokalitet, 

lokale erfaringer mv. vil gøre sig gældende i arealudvælgelsen, er dog vigtig. Derfor kan det 

heller ikke udelukkes, at den optimale arealudvælgelsesmetode vil være afhængig af, hvilken 

af de lokale enheder der udarbejder den, 

Ved arealudvælgelsen er det ligeledes vigtigt at have i tankerne, at målet med det udpegede 

areal nu er biodiversitet og at en stor del af biodiversiteten eksisterer i overgangene. Man kan 

argumentere for, at det kunne være en god idé både at inkludere åbne naturtyper og 

bevoksede arealer i forvaltningsplanen, da man dermed bliver tvunget til at sammentænke 

forvaltningen. 

 

Målsæt forvaltningsplanen 

At lave nogle målsætninger i forvaltningsplanerne hænger i høj grad sammen med 

arealudvælgelsen, da forvaltningsmål kunne været en metode til at sætte nogle arealgrænser 

til forvaltningsplanerne. Og netop at få defineret nogle mål for forvaltningen, mener Jessen er 

en vigtigt faktor i projektet, for ifølge Jessen er noget af det første, der bør gøres, at få 

defineret disse mål. 

”Det er en langsigtet proces, så vi risikerer at komme ind i en periode, hvor vi taber biodiversitet. 

Er det vejen, der er målet, eller er det nogle konkrete ting, vi gerne vil? Hvis vi gerne vil nogle 

konkrete ting, må vi prøve at definere dem og gå efter de mål” (Jessen(a), 3:00). 

Også driftsprincipperne for urørt skov fokuserer på vigtigheden af en målsætning, ”(…) 

således at ethvert indgreb understøtter formålet” (ibid., 3). 
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For at kunne træffe de afgørende valg i forhold til forvaltningen af arealet kræver det først og 

fremmest en beslutning om, hvorvidt arealet ønskes overladt til den fri dynamik eller om der 

ønskes en efterfølgende pleje. 

 ”Den urørte skov overlades efter indfasningen som udgangspunkt til den fri dynamik” 

 ”Det er muligt at gennemføre skovgræsning og/eller i begrænset omfang pleje i den 

urørte skov” 

Ovenstående to punkter er de første punkter i de Overordnede rammer for forvaltningen af 

urørt skov (Naturstyrelsen 2018a, s. 16). 

Er det processen i sig selv, eller biodiversiteten vi vil forvalte for? (Jessen, 2:40) 

Det er paradoksalt at rammerne giver udtryk for, at det kun i begrænset omfang vil være 

muligt at gennemføre pleje i den urørte skov, samtidig med at staten lægger op til at 

udlægningen skal være en del af løsningen i forhold til vores europæiske forpligtigelse om at 

standse tilbagegangen af biodiversitet inden 2020. Dette vil blive berørt yderligere i kapitel 5. 

Diskussion. 

”(…) det, vi vil passe på, det er i virkeligheden de processer, som foregår i en naturskov, som ikke 

bliver rørt af mennesker. Det er de arter, der er knyttet til en skov med stående ved og ikke 

nødvendigvis særlig mange lysåbne arealer ind imellem. Så i hvert fald kun, når der opstår 

stormfald og brand og sådan nogle ting” (Simonsen, 6:40). 

På baggrund af de givne rammer og interviewet med skovrider Jens Peter Simonsen, tolker jeg 

det som, at en klar overvægt af skovarealerne i den urørte skov skal overgå til fri dynamik. At 

det er processerne fremfor en standsning af tabet af biodiversitet på den korte bane, der skal 

prioriteres. Dette er meget vigtig detalje i udarbejdelsen af forvaltningsplanerne. 

Rammerne for forvaltningen åbner dog op for, at det i begrænset omfang vil være muligt at 

foretage pleje af hensyn til biodiversiteten. Dette specificerer Simonsen i følgende citat og 

opstiller samtidig et af udlægningens dilemmaer, der vil blive berørt i diskussionsafsnittet: 

Vi ved, der er noget, vi gerne vil passe på. Altså hasselmusen fx, som ikke er en ynder af urørt 

skov. Der kan man være bekymret for, om vi får lavet så stramme retningslinjer, så det 

efterfølgende kan blive et problem. Nu er der jo åbnet op for, at vi, hvis vi skriver det i 
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forvaltningsplanen, så rent faktisk kan tage de hensyn, og det må vi jo så gøre (Simonsen, 

10:10). 

Hvis der ønskes pleje, bør denne pleje dog ske med udgangspunkt i anbefalingen om at 

målrette indsatsen til stedets truede arter eller artsgrupper og deres præferencer. Altså vil det 

kræve en redegørelse/analyse af arealets truede arter og naturtyper, for derefter at tage en 

beslutning om, hvilken pleje der skal indføres/bevares for at optimere forholdene for disse.  

Denne målsætnings vigtighed kommer ligeledes til udtryk gennem de overordnede rammer for 

forvaltningen af urørt skov, da muligheden for at pleje et givent areal er betinget af en 

beskrivelse af denne i forvaltningsplanen (Naturstyrelsen 2018a, s. 16). 

 

Arealanalyse 

Sikre levestederne for kendte forekomster af truede arter, genopret den naturlige hydrologi (fra 

figur 5 og 6). 

For at kunne lave en optimal målsætning for arealet, er det altså vigtigt at foretage en analyse. 

På baggrund af de givne rammer og anbefalinger tolker jeg det, som om prioriteringen ved en 

specifik pleje i udlægningen skal være begrundet på baggrund af at tilgodese nogle specifikke 

arter fremfor at genoprette specifikke naturtyper. 

Ud fra driftsprincipper, anbefalinger og rammer er det især vigtigt at undersøge to faktorer: 

1. Hvilke arter eksisterer i området? 

2. Hvordan sikres den naturlige hydrologi? 

Der er også nogle steder, det kolliderer lidt. Vi synes alle sammen, at naturlig hydrologi – det 

er godt. Men der er faktisk nogle af de enge og andre steder, vi har, hvor der ikke er naturlig 

hydrologi. På kildeengen hernede, der løber vandet fra i et drænrør. Hvis det lukker, så 

kommer der en halv meter vand, eller sådan noget, på engen. Det ville vi ikke kunne bære. Så 

skal vi i hvert fald have bestemt os på forhånd for, at det tab vil vi bære. (Jessen(a), 17:30). 

Nogle steder vil disse to faktorer altså modvirke hinanden. Det er derfor op til forvalteren at 

tage en beslutning om, hvad der er vigtigst. Der vil blive foretaget en diskussion af arter, 

naturlig hydrologi og naturtyper i kapitel 5. Diskussion. 
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Når arter og hydrologi er kortlagt og prioriteringen er foretaget, vil det være muligt at 

målsætte forvaltningsplanen og påbegynde udarbejdelsen af forslag til konkrete 

biodiversitetstiltag i indfasningsperioden samt efterfølgende pleje – hvis dette bliver målsat. 

Det anbefales at prioritere truede arter, der vides at være talrige i nord og øst, lavere, med 

henvisning til, at det kan være klimaforandringerne, der er årsag til, at de er truede i Danmark 

(Buchwald & Heilmann-Clausen 2018, s. 50). En erkendelse af, at klimaforandringerne nok 

ikke vender foreløbig, og at det derfor ikke giver mening at prioritere disse arter. 

Redegørelse af bindinger og andre forhold 

Og så vil der komme til at stå, at der er de og de bindinger, som der kunne være (…) (Jessen(a), 

28:20) 

En sidste del af arealanalysen består i at redegøre for, hvilke andre bindinger og forhold der 

gør sig gældende på arealet. Dette kan fx være lovgivning, infrastruktur, gamle aftaler med 

naboer eller hensyn til publikum. Denne redegørelse kræver både en skrivebordsanalyse, men 

også en markgennemgang, da det fx ikke er atypisk, at der vil være uregistrerede 

fortidsminder i skoven. 

 

Konkrete biodiversitetstiltag og efterfølgende drift 

Modvirk homogenisering og skab strukturel variation, lav kunstigt frembragte brandskader og 

hulheder, frem buske og lyskrævende træarter, frem dødt ved, genopret den naturlige hydrologi 

(fra figur 6) 

Der redegøres for en række anbefalinger til konkrete tiltag, der kan foretages med henblik på 

at forberede skoven til urørt skov. I sidste ende skal de konkrete tiltag dog – ifølge 

nærværende analyse/metode – tage afsæt i målsætningen for arealet. Jessen forklarer, 

hvordan han forestiller sig, en forvaltningsplan for et givent areal i den urørte skov kommer 

til at se ud: 

”Det bliver en beskrivelse af, hvad der skal være gennemført indtil skæringsdatoen på de 

forskellige arealer. Og så bliver det en beskrivelse af de mere langsigtede mål efter det. 

Forestiller jeg mig” (Jessen(a), 30:30) 
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Som beskrevet i afsnittet Målsæt forvaltningsplanen lægger rammer og anbefalinger op til, at 

der på arealer, hvor der fortsat ønskes en pleje, tages udgangspunkt i, hvilke truede arter der 

ønskes en forvaltning for. Modsat argumenterer Jessen for, at man på arealer, der skal 

overlades til fri dynamik, tager udgangspunkt i, hvilken naturtype der ønskes (gen)skabt, og 

anvender formuleringen at skyde genvej om de konkrete biodiversitetstiltag i 

indfasningsperioden: 

”Vi forsøger at lave nogle muligheder for, at det udvikler sig mod nogle bestemte naturtyper i de 

dele, vi lægger urørt. Sådan opfatter jeg det i hvert fald. Vi skal prøve at skyde genvej mod nogle 

af de naturtyper, vi gerne vil have. Så hvis vi har noget mellemaldrende bøg, kan vi ligeså godt 

forsøge at bryde den homogenitet, der er, for så kommer vi hurtigere mod det, vi gerne vil” 

(Jessen(a), 3:00). 

Denne argumentation passer umiddelbart også bedre med det overordnede ønske om at gøre 

plads til naturens egne processer i den urørte skov, som Simonsen citeres for i afsnittet: 

Målsæt forvaltningsplanen. 

Konkrete biodiversitetstiltag 

De konkrete tiltag i indfasningsperioden bør altså først og fremmest ske på baggrund af 

målsætningen for arealet. Yderligere bør de konkrete tiltag: 

 Tage udgangspunkt i en forbedring af arealets truede arters levevilkår og 

spredningsmuligheder, hvis målsætningen indebærer, at arealet forsat ønskes plejet 

efter indfasningsperioden. 

 Tage udgangspunkt i, hvilken naturtype der ønskes (gen)skabt, hvis arealet ønskes 

overladt til fri dynamik efter indfasningsperioden. 

Få det naturligt urørte ind i den urørte skov 

Ud over at lave indgreb, der tilgodeser udviklingen af en bestemt naturtype eller specifikke 

arter, foreligger der også en anbefaling om at afvikle bevoksninger med træarter fra 

fremmede kontinenter og overlade arealet til naturlig tilgroning (Buchwald & Heilmann-

Clausen 2018, s. 49).  

Beskrivelse af efterfølgende drift og ønsket effekt på alle arealer 

På de arealer, der fortsat ønskes plejet efter indfasningsperioden, skal der ligeledes foreligge 
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en beskrivelse af driften, da dette er indskrevet i de overordnede rammer for forvaltningen af 

urørt skov (Naturstyrelsen 2018a, 16). Der kan dog argumenteres for, at det er en god idé at 

lave en beskrivelse af den ønskede effekt af alle sine forvaltningsplaner (også selvom de ikke 

ønskes driftet), da det hermed efterfølgende vil være muligt at evaluere, om de udførte tiltag i 

indfasningsperioden har opnået den ønskede effekt i forhold til at (gen)skabe den ønskede 

naturtype. 

 

Budgettering 

Analysen afgrænser sig fra en dybdegående behandling af det økonomiske perspektiv i 

projektet. Der er dog en erkendelse af det økonomiske perspektivs vigtige rolle i forbindelse 

med udarbejdelsen af forvaltningsplanerne. Derfor vil afsnittet kort vende nogle af de 

økonomiske overvejelser, der er forbundet med dette. 

Der er lagt op til, at biodiversitetstiltagene i indfasningsperiode skal finansieres af enhedernes 

egen drift. De lokale enheder skal sælge en del af den stående vedmasse fra de udpegede 

arealer i indfasningsperioden. Hugsten vil blive beskrevet i de overordnede retningslinjer, 

som Naturstyrelsen endnu ikke er klar med (Naturstyrelsen 2018a, s. 7). 

”Der ligger i det her, at vi skal ud og hugge noget træ i de arealer. De bliver ikke bliver lagt urørt 

fra nu. De bliver lagt urørt fra 2026. Der skal vi så hente nogle penge. Og vi skal også hente nogle 

penge til at lave de tiltag, som vi synes” (Jessen (b), 2:15) 

Denne økonomiske ramme er en vigtig faktor for udarbejdelsen af forvaltningsplanerne. 

Derfor er det vigtigt at lægge et budget. En oversigt over forventet indtjening og forventede 

omkostninger i indfasningsperioden samt i den efterfølgende drift. Jessen gør sig nogle tanker 

om, hvordan hugsten kunne prioriteres således, at den gavner det langsigtede projekt: 

”Så må idealet være, at de vedmasser, vi henter, også giver mening også det langsigtede projekt. 

Så derfor vil jeg gå ind i afdelingerne og i stedet for bare at finde det træ, jeg kan sælge dyrt, så 

vil jeg prøve at gå ind og finde – ikke bare noget træ, jeg kan sælge dyrt – men helst nogle 

uønskede arter, som jeg kan sælge dyrt” (Jessen (b), 2: 35) 

Hugstplanen bør derfor ske på baggrund af overvejelser i forhold til forvaltningsplanens 

målsætning. 
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Opsamling 

Nærværende kapitel har undersøgt forskellige faktorer, der påvirker udarbejdelsen af 

forvaltningsplanerne samt undersøgt, hvilke punkter forvaltningsplanen kunne indeholde i 

forhold til de givne rammer, politiske forventninger, anvendt teori og forvalternes behov.  

Gennem analysen er der opstået en række dilemmaer/overvejelser, der er værd at 

viderebringe i en diskussion, eftersom den indhentede data ikke kunne besvare disse 

fyldestgørende. Emnerne til videre diskussion er: 

 Statens mål med projektet 

 Naturgenopretning kontra specifik forvaltning for arter 

 Styrker og svagheder ved måden at inddrage borgerne 

Efter en diskussion af disse emner vil opgaven præsentere et bud på en konkret metode til 

udarbejdelse af forvaltningsplaner for urørt løvskov. 
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5. Diskussion 

Ovenstående kapitel sammenbragte empirien, teorien og genstandsfeltet med en primært 

objektiv analyserende tilgang. Bortset fra de skjulte subjektive handlinger foretaget gennem 

valg af metode, videnskabsteoretisk tilgang og teori, har opgaven indtil videre primært været 

udført gennem en objektiv undersøgende tilgang. Nærværende kapitel bidrager med et 

subjektivt perspektiv, da det søger at diskutere nogle af de valg, forvalterne står overfor. Det 

er klart, at emnerne i diskussionen vil blive behandlet på et objektivt grundlag, men da 

rapporten ønsker at præsentere et konkret bud på en metode til udarbejdelse af 

forvaltningsplanerne for urørt skov, kræver dette, i lyset af analysens resultater, at der bliver 

truffet nogle valg på baggrund af de opståede dilemmaer. Derfor bliver det mere subjektive 

perspektiv nødvendigt for opgavens mål. 

I rapporten Udpegning af skov til biodiversitetsformål beskrives det, hvorledes udpegningen af 

skov til biodiversitetsformål er iværksat for at gavne ”(…) biodiversiteten og fremme 

levevilkårene for en række dyre-, plante- og svampearter.” (Naturstyrelsen 2018a, s. 5).  På 

baggrund af dette kan der argumenteres for, at der med denne beslutning altså er tale om en 

række tiltag, der iværksættes med henblik på at gavne naturen som hovedformål. Ikke 

friluftslivet. Ikke træproduktionen. Men naturen. Dette isolerede perspektiv i så stor skala er 

nyt i den statslige naturforvaltning, der de senere år ellers har haft tradition for at disse tre 

perspektiver skulle sammentænkes i forvaltningen af skovene. At denne tilgang har været en 

populær måde at tænke forvaltningen blandt flere af styrelsens medarbejdere, kommer til 

udtryk i interviewet med skovrider Jens Peter Simonsen, når han bliver adspurgt om 

stemningen blandt sine medarbejdere efter udpegningerne (Simonsen, 4:30). 

Men der er flere forskellige syn på – og tilgange til – hvordan der skal forvaltes med henblik 

på at gavne naturen som hovedformål. Nærværende kapitel kommer i høj grad til at kredse 

om dette. Kapitlet afsluttes med en diskussion af opgavens generelle anvendelighed. 

 

Hvad er egentlig målet med projektet? 

Politisk kan anvendelsen af definitionen urørt skov, med en overordnet ramme for 

forvaltningen, der lyder: ”Den urørte skov overlades efter indfasningen som udgangspunkt til 

den fri dynamik”(Naturstyrelsen 2018a, s. 16), kombineret med argumentationen om, at den 
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urørte skov skal være et led i at nå målet i den europæiske forpligtelse om at ”Standse tabet af 

biodiversitet og nedbrydelse af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020 ” 

(Miljøstyrelsen 2018), være svær at begrunde. 

Både Simonsen og Jessen vender problematikken omkring biodiversitet på den korte bane og 

udlægningen til urørt skov (Jessen, 3:0; Simonsen, 12:45). Det er heller ikke til at komme 

udenom, at bøgen er klimaksart i Danmark (Naturstyrelsen 2005) og at vi, der arbejder i 

feltet, alle har set en bøgesøjlehal nærmest uden urtevegetation. Der hersker dog en debat om, 

hvorvidt den urørte skov fra dag et vil bidrage positivt eller negativt til biodiversitetsscoren. 

Hvor nogle mener, at det gør den, mener andre, der vil gå lang tid (Bruun et al. 2015). Det 

virker dog til, at der er bred enighed om, at naturgenopretning/pleje er en vigtig del af 

projektet og det er heller ikke til at komme uden om, at den store mængde døde ved der 

kommer i skovene efter de indledende biodiversitetstiltag, kommer til at have stor betydning 

for de arter, der er afhængige af dette. 

Det kan diskuteres, om det i virkeligheden handler om en balance i forhold til, hvor mange – 

og hvor økologisk værdifulde – arealer, der overlades til fri dynamik. Forvalterne kommer til 

at stå over for en svær opgave i forhold til at tage beslutningen om, hvor grænsen går. 

Hvornår er et areal for økologisk værdifuldt til at overgå til fri dynamik? Dette kommer højst 

sandsynligt an på den økonomiske ramme. Hvor mange arealer har vi råd til at pleje? Et 

scenarie, man kan frygte – i forhold til forvaltningen for de truede arter – er, at der ikke er 

afsat økonomi nok til naturplejen. Dette reflekterer Jessen ligeledes over:  

”Der kan jo godt blive en politisk forventning om, at de arealer, de koster ikke noget. Det ligger 

ligesom i ordet ”urørt”. Så de ting, der vil være ønsket, de skal være defineret. ” (Jessen(a), 17:10) 

Det kan diskuteres, om der fra statens side er taget tilstrækkelig stilling til ovenstående 

dilemma. Dermed kan det også diskuteres, om der er taget tilstrækkelig stilling til selve målet 

med projektet, hvilket kunne menes at være vigtigt at få defineret i forhold til at skulle 

definere nogle klare mål for forvaltningsplanerne. Er målet at gavne biodiversiteten på den 

korte bane og opfylde vores forpligtelse over for EU om at standse tilbagegangen af 

biodiversitet inden 2020? Er målet at tilstræbe en urørt skov, hvor naturlige processer har 

deres fri dynamik, med risiko for, at bøgesøjlehaller vil dominere skovene og medføre et tab af 
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biodiversitet på den korte bane? Er projektet en billig gulerod til vælgerne oven på en 

skandaleramt landbrugspakke? 

Min tolkning er, at det er lidt af det hele, og at der derfor ønskes lidt af det hele. Og derfor 

bliver forvaltningsplanerne også nødt til at tilgodese lidt af det hele. Om dette er den mest 

optimale tilgang, og om dette er en styrke eller en svaghed, kommer an på, hvem der ser på 

det, og hvilke hensyn vedkommende mener, bør prioriteres. Det kan dog diskuteres, om det, 

med en økonomisk ramme, der lyder: at enhederne skal finansiere indfasningen ved at sælge 

træ (Jessen (b), 2:15), er muligt at opfylde alle behov på en gang. 

 

(Kultur)naturgenopretning kontra et specifikt fokus på arterne 

Det kan diskuteres, hvor stort et fokus rammerne, anbefalingerne eller driftsprincipperne har 

på selve genopretningen af naturtyper, da det ikke står skrevet direkte nogen steder. Et af 

resultaterne fra analysen var, at det i høj grad er de naturlige processer, der bør prioriteres i 

den urørte skov – i hvert fald de steder, hvor der ikke findes truede arter. De naturlige 

processer – inklusiv en naturlig hydrologi – bør jo på sigt også være med til at genskabe nogle 

oprindelige naturtyper. Så set i det perspektiv kan der argumenteres for, at fokus på 

naturgenopretningen i projektet er stort. 

Jeg synes dog, det er relevant at tage en diskussion af den overordnede forvaltningsmæssige 

ramme: ”Der skal i forvaltningen af urørt skov være særligt fokus på at sikre levestederne for 

kendte forekomster af truede arter i tilbagegang” (Naturstyrelsen 2018a, s. 16). 

Jeg vil mene, at der kan argumenteres for, at de truede arter netop lever på lokaliteterne 

grundet de kulturprægede forhold, der eksisterer i dag. Og hvordan passer det sammen med 

naturlige processer og urørt skov? Hvis denne ramme skulle stemme overens med tanken om 

urørt skov, kunne det diskuteres, om den i stedet burde hedde: ”Der skal i forvaltningen af 

urørt skov være særligt fokus på at sikre en genopretning af naturtyper i tilbagegang”, og at de 

arter, der så knytter sig til netop denne naturtype, naturligt overtager levestedet. 

Det er klart, at der ved at tilgodese specifikke arter samtidig tilgodeses nogle naturtyper. 

Dilemmaet ligger i, at anbefalinger og rammer lægger op til, at man i forvaltningen af de 

arealer, hvor der bliver besluttet et plejebehov, ikke skal lade den oprindelige naturtype 
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definere arterne, men omvendt lade arterne definere naturtypen. Det kan diskuteres om dette 

er den korrekte måde at tilgå forvaltningen i den urørte skov.  

Politisk ville det nok ikke blive modtaget positivt at lave et så omfattende projekt med fokus 

på at gavne biodiversiteten, for så at se de truede arter forsvinde fra danmarkskortet. Derfor 

bliver den urørte skov heller ikke en urørt skov, men derimod en kompromisløsning. Om det 

er positivt eller negativt, er op til beskueren. I forhold til biodiversiteten er det nok en god 

ting. I forhold til de naturlige processer er det et tab. 

Under alle omstændigheder kan det diskuteres, om der ikke stadig ligger en reel værdi i stadig 

at tænke konkret over selve naturgenopretningen. Naturgenopretningen har været en 

populær måde at gøre noget godt for naturen i Danmark. Ved at kigge på landskabets struktur 

og studere gamle kort og dokumenter og undersøge, hvordan landskabet engang har set ud. 

Hvilke naturtyper der har været dominerende. For på baggrund af denne analyse at forsøge 

en genopretning af dette med tanke på, at det nok er denne naturtype, der bedst egner sig på 

den givne lokalitet. 

Et eksempel kunne være den drænede sitkatilplantede højmose. Der lægges rigtigt nok op til, 

at bevoksninger med arter fra fremmede kontinenter afdrives. Men samtidig lægges der op til, 

at disse arealer skal overgå til naturlig tilgroning. Her opstår et dilemma. Den drænede 

sitkatilplantede højmose har højst sandsynligt ikke nogen væsentlige truede arter tilknyttet 

længere. Derfor bør den jf. analysen ikke plejes, men overgå til fri dynamik. Jeg vil dog mene, 

at den har et stort potentiale/stor værdi, og at det derfor kan diskuteres, om den ikke bør 

prioriteres, eftersom højmosen er på tilbagegang i Danmark (Naturstyrelsen, 2013). 

Ovenstående tilføjer et lag til analysen om ikke nødvendigvis kun at have fokus på arterne og 

de naturlige processer, men også at tænke over den konkrete naturgenopretning. 

 

Lokal borgerinddragelsesproces 

Informanterne lægger i høj grad vægt på en inddragelse af borgere og interessenter i 

processen. Nærværende afsnit diskuterer kort måden, det påtænkes gjort. 

Der er både styrker og svagheder ved de i analysen omhandlede måder at inddrage borgerne. 

En styrke er, at inddragelsen bliver meget personlig og direkte, og at det dermed er 
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sandsynligt, at borgerne opnår større ejerskab og ansvarliggørelse. En svaghed kunne dog 

være, at man ikke når ud til alle, der kunne tænkes at have en holdning til det, forvaltningen 

har gang i, og at der derfor er risiko for efterfølgende kritik. 

Dette er begge overvejelser, der er vigtige at have med ved udformningen af 

inddragelsesprocessen. Informanternes kvalificerede bud på processen bunder i erfaringer. 

Derfor bør inddragelsesprocessen nok også i høj grad tage afsæt i lokale erfaringer og 

kompetencer. 

Det kan diskuteres, hvorledes den bedste forankring og anvendelse af ressourcer opnås, som 

både informanterne og teorien henviser til. Jeg vil argumentere for, at borgerinddragelsen 

ikke bør behandles som et punkt til aftjekning efter afholdelse af en vandring. Men at 

borgerinddragelsen derimod skal ske løbende i processen. Dette kunne fx ske ad minimum tre 

omgange i processen: 

 I arbejdet med målsætningen for forvaltningsplanerne 

 Ved udarbejdelsen af konkrete tiltag og drift 

 Ved en efterfølgende ”høring” af forvaltningsplanerne 

 

Opgavens generelle anvendelighed. 

Afslutningsvis knytter kapitlet et par ord til en af rapportens svagheder: Det at ville sige noget 

generelt ud fra et konkret eksempel. 

Selvom anvendelsen af en konkret lokalitet som eksempel vurderes vigtig i forhold til 

opgavens anvendelsespotentiale, medfører det ligeledes nogle overvejelser i forhold til den 

generelle anvendelse af resultatet. Lokaliteten begrunder valget af informanter, som 

medvirker til en stor del af rapportens empiri. Derved bliver resultatet af metoden i høj grad 

påvirket af den lokale enheds behov, tanker, holdninger mm. 

Dette kan nemt anskues som et dilemma i forhold til rapportens problemformulering, og det 

kan dermed diskuteres, om den valgte metode ved udelukkende at inkludere informanter fra 

en enkelt enhed kan bidrage til at udvikle en generel metode til anvendelse af statslige 

skovfogeder og naturforvaltere landet over. 
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Opgaven kompenserer for ovenstående ved at trække nogle generelle pointer frem, ved at 

understrege vigtigheden i at undersøge lokale forhold og ved en stræben efter at leve op til de 

politiske og de lokale borgeres forventninger. Derudover sætter opgaven fokus på vigtigheden 

af at anvende lokal viden, erfaringer og kompetencer – også i forhold til forvalterne. Derfor er 

problemformuleringen også formuleret således, at den ikke begrænser sig til at svare på en 

lokal problemstilling. 

Der er dog også styrker ved den valgte metodiske tilgang, da man herved netop understreger 

vigtigheden af at tage et lokalt afsæt. Det kan dog diskuteres, om der i udviklingen af en 

generel metode optimalt set burde laves lignende undersøgelser, hvor nogle af de øvrige 

lokale enheder også bidrager til empirien, for afslutningsvis at kunne drage nogle generelle 

konklusioner.  

 

Opsamling 

Nærværende diskussionskapitel har bidraget med nogle lag til analysen, der i sidste ende 

anvendes i metoden til udarbejdelse at de konkrete forvaltningsplaner for urørt løvskov. 

Lagene præsenteres kort nedenfor: 

 Forvaltningsplanerne bliver nødt til at være brede og både tage højde for et ønske om 

at standse tabet af biodiversitet og et ønske om at genskabe naturlige processer i 

skoven. Dette spiller nødvendigvis ikke sammen, og det kan derfor blive nødvendigt at 

afgrænse disse områder med hvert deres specifikke formål. 

 Det vurderes hensigtsmæssigt at gøre sig konkrete overvejelser i forhold til 

naturgenopretningen i skoven. 

 Borgerinddragelsesprocessen bør tage afsæt i lokale erfaringer og kompetencer, og bør 

ske løbende i processen. 

 Der skal i udviklingen af en generel metode være stort fokus på at få implementeret de 

lokale forhold. 
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6. Metode til udarbejdelse af forvaltningsplaner for urørt løvskov 

 

Inddrag lokale borgere og interessenter 

Borgerinddragelsen bør ske med henblik på at anvende lokale ressourcer, samt skabe 

ejerskab til forvaltningen. Borgerinddragelsen kan ske gennem vandringer eller direkte 

kontakt og bør inkludere lokale borgere og interessenter med en specifik faglig viden. 

Borgerinddragelsesprocessen kan tage afsæt i lokale erfaringer og kompetencer. 

Borgerinddragelsen bør ske løbende i processen og minimum ad tre omgange: 

 I arbejdet med målsætningen for forvaltningsplanerne 

 Ved udarbejdelsen af de konkrete tiltag og den efterfølgende drift 

 Ved en efterfølgende ”høring” af forvaltningsplanerne 

Udvælgelse af areal for de konkrete forvaltningsplaner 

Lav et opgør med afdeling/litra tankegangen. Overvej, hvorledes det udvalgte areal bedst 

afgrænses, i forhold til at forvaltningen skal ske med biodiversitet som hovedformål. Forsøg 

både at inkludere lysåbne og bevoksede arealer med henblik på en sammentænkning af 

forvaltningen. Foretag afgrænsningen i forbindelse med målsætningen nedenfor. Efter 

målsætningen kan den endelige arealafgrænsning foretages. 

Målsæt forvaltningen 

Udpegede arealer skal som udgangspunkt overlades til fri dynamik efter indfasningsperioden. 

Der kan dog være arealer, hvor de økologiske konsekvenser ved dette vurderes for alvorlige. 

Derfor skal der foretages en vurdering – og en beslutning – om, hvorvidt arealet efter 

indfasningsperioden skal: 

 Overlades til fri dynamik 

 Plejes 

Denne beslutning skal ske på baggrund af følgende overvejelser: 

 Eksisterer der truede arter på arealet og er der potentiale for at forbedre artens 

levevilkår og spredningsmuligheder? 

 Er der potentiale for, at en truet naturtype kan genskabes? 
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Er ovenstående tilfældet, skal arealet højst sandsynligt plejes, der skal dog foretages en 

konkret vurdering hver gang.  

Når denne beslutning er truffet, udføres en beskrivelse af målsætningen for arealet: Hvordan 

ønskes udviklingen på arealet? 

Foretag en arealanalyse 

For at kunne svare på ovenstående, vil det højst sandsynligt være nødvendigt at foretage en 

arealanalyse. Arealanalyse vil bestå af både en skrivebordsanalyse og en markgennemgang. 

Følgende bør redegøres for: 

 Hvilke arter eksisterer i området? 

 Er der potentiale for en genopretning af vigtige naturtyper? 

 Hvordan er arealets struktur? 

 Hvordan sikres den naturlige hydrologi? Hvilke udfordringer er forbundet med dette? 

 Hvilken lovgivning er arealet omfattet af? 

 Skal der foretages nogle infrastrukturelle hensyn? 

 Skal der foretages nogle publikumsmæssige hensyn? 

 Foreligger der nogle gamle aftaler (med fx naboer) 

 Andre bindinger/hensyn? 

Informationerne samles i en kort beskrivelse af arealets nuværende status, hvilket muliggør 

en evaluering af tiltag og drift senere i forløbet.  

Konkrete biodiversitetstiltag i indfasningsperioden og efterfølgende drift. 

Når arealanalysen er foretaget og målsætning er defineret (og beskrevet), vil det være muligt 

at foretage en beslutning om, hvilke konkrete tiltag der ville kunne bidrage til, at arealet når 

målsætningen. Beslutningen om, hvilke konkrete tiltag der skal gennemføres, skal altså ske på 

baggrund af forvaltningsplanens målsætning. De konkrete tiltag skal: 

 Tage udgangspunkt i en forbedring af arealets truede arters eksistensgrundlag og 

spredningsmuligheder, hvis målsætningen indebærer, at arealet forsat ønskes plejet 

efter indfasningsperioden. 

 Tage udgangspunkt i, hvilken naturtype der ønskes (gen)skabt, hvis arealet ønskes 

overladt til fri dynamik efter indfasningsperioden. 
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Figur 9: Metode til udarbejdelse af forvaltningsplan 

Inspiration til konkrete tiltag kan findes i Buchwald og Heilmann-Clausens Muligheder på 

Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter (2018). 

Budgettering og hugstplan 

Beslutningerne om, hvilke konkrete biodiversitetstiltag der skal udføres, og hvilken evt. 

efterfølgende drift der er hensigtsmæssig, skal udmøntes i et budget indeholdende: 

 Indtægter i forbindelse med hugst 

 Udgifter i forbindelse med biodiversitetstiltag 

Hugstplanen skal udarbejdes dels på baggrund af de overordnede rammer for hugst, de 

økonomiske udgifter i forbindelse med biodiversitetstiltag og overvejelserne i forhold til 

forvaltningsplanens målsætning. 

     Illustration af metode 

      

 

 

Forvaltningsplanens indhold 

1. Beskrivelse af areal + kort 

2. Beskrivelse af forvaltningsplanens målsætning 

3. Beskrivelse af konkrete biodiversitetstiltag 

4. Evt. beskrivelse af efterfølgende drift 

5. Hugstplan 

6. Budget 
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7. Konklusion 

 

Rapporten søger en besvarelse af, hvordan de lokale skovfogeder og naturforvaltere bedst 

muligt griber processen med udarbejdelsen af de konkrete forvaltningsplaner for urørt 

løvskov an, således at forvaltningen lever op til de politiske, samfundets og forvalternes 

forventninger. Dette har kapitel 6. Metode til udarbejdelse af forvaltningsplaner for urørt 

løvskov netop bragt et bud på, hvorfor dette kapitel må anskues som opgavens resultat. 

Inden for de overordnede rammer for projektet bør der ifølge en afdækning af 

problemstillingen foretages overvejelser omkring, hvordan: 

- borgerne inkluderes bedst muligt i processen med henblik på at skabe ejerskab og 

ansvarliggørelse, 

- udvælgelsen af arealerne for forvaltningsplanerne sker bedst muligt med henblik 

på en forvaltning for biodiversiteten som hovedformål, 

- målsætningen for forvaltningsplanerne sættes, således at de egner sig bedst til de 

politiske forventninger, arealets struktur, økologi, bindinger og evt. andre forhold, 

- konkrete biodiversitetstiltag og efterfølgende drift bedst bidrager til at opnå 

målsætningen, 

- forvaltningsplanerne overholder den økonomiske ramme. 

Disse overvejelser udmønter sig i følgende punkter i forvaltningsplanen: 

1. Beskrivelse af areal + kort 

2. Beskrivelse af forvaltningsplanens målsætning 

3. Beskrivelse af konkrete biodiversitetstiltag 

4. Evt. beskrivelse af efterfølgende drift 

5. Hugstplan 

6. Budget 

Den optimale forvaltningsplan for et areal, der er udpeget til urørt løvskov, kommer, inden for 

de givne rammer og med hensyn til øvrige politiske forventninger, til at tage afsæt en konkret 

målsætning for et areal ved at gøre brug af samfundets inkludering og lokal 

forvaltningsmæssig viden, kompetencer og erfaringer. 
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8. Perspektivering 

 

Rapportens belyser en mere generel problemstilling i sin undersøgelse af, hvilke overvejelser 

der bør gøres i forbindelse med udarbejdelsen af forvaltningsplanerne. Ved en mere konkret 

tilgang kunne rapporten fx have undersøgt, hvordan denne nye tilgang i forvaltningen kunne 

bidrage til at forbedre eksistensgrundlaget og spredningsmulighederne for nogle af de truede 

arter, der vides at være til stede på et givent areal. Ved en anvendelse af Bidstrup skovene 

som eksempel kunne dette have været en undersøgelse af mulighederne for, under de nye 

omstændigheder, at forbedre levevilkårene for hasselmus og perlemorsommerfugle. Denne 

tilgang havde højst sandsynligt gået mere i dybden med de konkrete biodiversitetstiltag og 

efterfølgende driftsmuligheder. 

Jeg mener dog, at det ville være en begrænsning at påbegynde en sådan undersøgelse uden 

først at have undersøgt, hvordan udarbejdelsen af forvaltningsplanerne kan ske på et 

kvalificeret grundlag. Dermed mener jeg også, at nærværende rapport kan være grundlag for, 

at en mere konkret tilgang nu kan iværksættes. 

Et andet perspektiv, der ville være relevant at undersøge i forbindelse med nærværende 

rapport, er, hvordan de egentlige retningslinjer og metoden til udarbejdelse af 

forvaltningsplanerne bliver videreformidlet til de lokale enheder, med henblik på at 

forvaltningen sker inden for de ønskede ensartede rammer. Der er sikkert mange forskellige 

holdninger til projektet og tilgange til, hvordan udlægningen skal realiseres. Derfor er netop 

denne formidlingsproces meget vigtig. 

Rapporten startede med at redegøre for, hvordan projektet egentlig udsprang af en politisk 

anspændt situation. Perspektiveringen (og rapporten) afrundes nu med et perspektiv på, 

hvordan de politiske omstændigheder kan være altafgørende for udfaldet af en sådan 

beslutning og hvordan rapporten kunne have været en helt anden, hvis beslutningen om en 

udlægning til urørt skov var truffet under andre politiske omstændigheder. Det er fx ikke 

mere end et par måneder siden oppositionspartierne Socialdemokratiet og SF bragte et endnu 

mere ambitiøst naturudspil, der bl.a. lægger op til 75.000 ha urørt skov. Altså en tredobling af 

den nuværende aftale (Kragesteen 2018). 
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Et scenarie med en ensidig forvaltning for biodiversitet 

Selvom hovedformålet med nærværende projekt er biodiversitet, er der stadig – som det 

fremgår af rapporten – en masse andre hensyn, som fx publikum, økonomi, lovgivning m.m. 

Perspektiveringen vil nu tage afsæt i, hvordan udviklingen af en metode ville kunne udfolde 

sig, hvis det blev besluttet, at de øvrige hensyn skulle tilsidesættes, og det udelukkende var 

biodiversiteten, der skulle forvaltes for. 

Skovrider Jens Peter Simonsen fortæller, hvordan et vigtigt element af aftalen har været, at 

udlægningen skulle ske på et strengt fagligt grundlag: 

”Det er også tilkendegivet i den politiske aftale, at udlægningen af den urørte skov skal ske på et 

strengt fagligt grundlag med involvering af den bedste viden – altså forskning og universiteter” 

(Simonsen, 1:50). 

Denne tilgang ville højst sandsynligt skulle udfolde sig endnu mere, hvis et ensidigt fokus på 

forvaltningen for biodiversitet blev besluttet. Man kunne forestille sig, at forskerne ville få en 

endnu mere central rolle, ikke kun i udvælgelsesprocessen, men også i planlægningsfasen og 

dermed i udarbejdelsen af de overordnede retningslinjer for forvaltningen samt de konkrete 

forvaltningsplaner.  

I nærværende opgave har de overordnede retningslinjer spillet en central rolle, da de hele 

tiden har været udgangspunkt for mulighederne i forvaltningen. En ændring af disse ville 

derfor også medføre et helt andet resultat. For eksempel er de anvendte teoretiske bidrag, 

grundet opgavens anvendelsespotentiale, udvalgt på baggrund af en forventning om, at det 

var nogle bidrag, forvalterne selv ville kunne forventes at anvende på baggrund af de givne 

omstændigheder. Et andet udgangspunktet ville betyde, at den anvendte teori højst 

sandsynligt ville se helt anderledes ud. 

Den anvendte rapport fra Buchwald og Heilmann-Clausen (2018) er oplagt at anvende i 

nærværende opgave, da anbefalingerne i rapporten tager ”udgangspunkt i den økonomiske 

forudsætning i Naturpakken” (ibid., s. 47). De ville derfor ikke være oplagte at anvende i et 

projekt med et andet udgangspunkt. Driftsprincipperne fra afsnittet om virkemidler til 

fremme af biodiversitet ville heller ikke være oplagte at anvende, da disse også tager andre 

hensyn end biodiversitet, fx til friluftsliv og sikkerhed. 
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Der ville derimod skulle anvendes teori, hvis fokus udelukkende lå på, hvordan forvaltningen 

for biodiversitet i skov kunne ske mest effektivt. Her kunne man forestille sig, at forskerne 

også ville spille en central rolle. 

Empirien ville nok stadig skulle involvere interviews med de lokale forvaltere, men det ville 

muligvis også give mening at foretage afdækning af, om der er forvaltere fra andre 

nordeuropæiske lande, der har stået over for lignende opgaver, med henblik på at inkludere 

disse erfaringer. 

Borgerinddragelsen ville stadig skulle ske med henblik på at skabe ejerskab og 

ansvarliggørelse. Men den ville skulle ske på et helt andet grundlag, eftersom publikums 

hensyn ikke ville blive prioriteret i projektet. 

Eftersom grundlaget vil være et helt andet, ville overvejelserne og dermed også den konkrete 

metode udmønte sig helt anderledes. 

Lige nu er det svært at forestille sig et scenarie, hvor hensyn til publikum og sikkerhed bliver 

totalt afskrevet på så store arealer som nærværende opgave omhandler. Det mener jeg, at det 

er, fordi friluftsliv er et emne, der har stor betydning i dansk naturforvaltning og som 

ligeledes har stor betydning for store organisationer som fx Danmarks 

Naturfredningsforening. Jeg synes dog ikke, det er urealistisk at forestille sig, at vi engang i en 

nærmere fremtid kommer til at se mindre statslige arealer, som vil blive forvaltet med et 

ensidigt fokus på biodiversitet. Det bliver derfor spændende at se, om – og hvornår – 

perspektiveringens omhandlende scenarie bliver aktuelt, og hvordan overgangen vil blive 

foretaget. 
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Bilag 1: Lydfiler fra interview 

Se vedlagte usb-stick. 

Bilag 2: Interviewguides 

Interviewguide: Jens Peter Simonsen, skovrider 

Forskningsspørgsmål 1 
Hvordan er processen forløbet og i hvor høj 
grad har enheden været en del af den? 
 

Interviewspørgsmål 
Hvordan reagerede du, første gang du hørte 
om planen for udlægningen? (god/dårlig 
ide?) 
 
I hvor høj grad blev du inkluderet (i 
beslutningen, arbejdet, processen)? 
 
Hvad synes du om, at enheden udarbejder 
konkrete forvaltningsplaner på baggrund af 
nogle givne retningslinjer?  
 
Hvad var/er stemningen i forhold til 
udlægningen blandt dine medarbejdere? 

Forskningsspørgsmål 2 
Hvorfor beslutningen om to forskellige typer 
skov til biodiversitetsformål? 
 

Interviewspørgsmål 
Prøv at forklare de to typer af skov til 
biodiversitetsformål. 
 
Kender du baggrunden for denne opdeling? 
Hvis ikke: Hvorfor tror du det er blevet 
besluttet at gøre det på denne måde? 
 
Er der udfordringer forbundet med 
dogmerne? 
 
Hvad synes du om beslutningen? 
 
Ved du, om der har været alternative 
løsninger i spil? 

Forskningsspørgsmål 3 
Hvordan vil realiseringen af 
forvaltningsplanerne ske på enheden? 
 

Interviewspørgsmål 
Er I begyndt på udarbejdelsen af 
forvaltningsplanerne? (Hvad var/er første 
skridt?) Kan du forklare forløbet? 
 
Hvis I endnu ikke er startet: Hvordan vil I 
gribe udviklingen af de konkrete 
forvaltningsplaner an? 
 
I hvor høj grad vil du være en del af 
udarbejdelsen? Hvad vil din rolle være? 
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Interviewguide: Hans Christian Jessen, skovfoged 

Forskningsspørgsmål 1 
Hvordan er processen forløbet og i hvor høj 
grad har enheden været en del af den? 
 

Interviewspørgsmål 
Hvordan reagerede du første gang du hørte 
om planen for udlægningen? (god/dårlig 
ide?) 
 
Hvad synes du om, at enheden udarbejder 
konkrete forvaltningsplaner på baggrund af 
nogle givne retningslinjer?  
 
Hvad er var/er stemningen i forhold til 
udlægningen blandt dine kolleger? 

Forskningsspørgsmål 2 
Hvilken viden er nødvendig for 
udformningen af forvaltningsplanerne? Hvor 
omfattende bliver forvaltningsplanerne og 
hvordan kommer de til at se ud? 

Interviewspørgsmål 
Hvordan vil du gribe udarbejdelsen af 
forvaltningsplanerne an? 
 
Ser du nole udfordringer forbundet med 
dogmerne? 
 
Hvordan vil du gribe arealudvælgelsen an? 
 
Hvordan tænker du planen kommer til at se 
ud? Hvilke punkter kommer den til at 
omhandle? 
 
Er der noget, du tænker bliver udfordrende 
ved udarbejdelsen? 
 
Mangler du noget for at kunne komme i 
gang? Hvad? 
 
Hvad er den økonomiske ramme? 
 

Forskningsspørgsmål 3 
Hvilke forandringer medfører denne 
beslutning for dit arbejde? 
 

 
I hvor høj grad kommer denne udlægning til 
at påvirke dit arbejde? 
 
Hvordan ser du tiden efter udlægningen? 
 
Hvor meget tror du den efterfølgende drift 
kommer til at fylde? 
 

Forskningsspørgsmål 4 
Hvilke interessenter ville være oplagte at 
involvere i processen og hvordan? 

Hvem af de lokale brugere tænker du kunne 
have en holdning til denne nye forandring i 
skoven? 
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Kan du fortælle lidt om skovens 
brugergruppe? 
 
Hvordan og hvor tit mødes I? Med hvilken 
agenda? 
 
Er der praksis for, at de bliver involveret i 
processer som disse? 
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