
 
 

VILDERE SKOVE PÅ MIDTSJÆLLAND 
– DE NYE BIODIVERSITETSSKOVE 
 

Regeringen har med aftalen om Naturpakken i foråret 2016 besluttet at udlægge 

13.300 hektar biodiversitetsskov på statens skovarealer. Allerede i 1994 udlagde 

Naturstyrelsen de første arealer med urørt skov. Med Naturpakken følger nu 

udlægningen af yderligere 10.200 ha urørte løvskove og nåletræsplantager helt 

uden træproduktion, og 3.600 ha skov til biodiversitetsformål med en nedsat 

træproduktion, fordelt på 45 skove. Sammenholdt med tidligere udlægninger vil ca. 

20 % af statens skovarealer fremover have biodiversitet som hovedformål.  

 

 
 

HVAD 
Hvad er biodiversitetsskov? 

• Urørt skov – her drives ingen skovdrift 

• Anden biodiversitetsskov – her drives en naturvenlig skovdrift med nedsat 

træproduktion. 

 

HVORFOR 
Hvorfor skal der udlægges mere skov til biodiversitet? 

Det danske landskab er stærkt påvirket af menneskelig aktivitet, og naturen 

mangler plads. Biodiversitetsskoven giver plads til, at naturen kan udvikle sig frit. I 

biodiversitetsskoven er der flere gamle og krogede træer og flere døde stammer, 

end man ser i den traditionelt drevne skov. Det er med til at sikre og give plads til 

mange forskellige arter. Der vil også blive flere våde og lysåbne naturområder.

 

 
 

HVOR 
Hvor ligger biodiversitetsskovene? 

Biodiversitetsskovene ligger fordelt over det meste af landet. På Midtsjælland 

udlægges 863 ha biodiversitetsskov som led i Naturpakken. Konkret er der 

udpeget arealer i følgende skove: 

 

 I Bidstrupskovene er udpeget et stort skovområde på 613 ha til 

biodiversitetsformål, svarende til to tredjedele af skoven. Her udlægges både 

urørt løvskov og anden biodiversitetsskov. Skoven er levested for en række 

sjældne og truede arter, herunder særligt arter knyttet til de lysåbne og våde 

naturtyper. 

 

 I Boserup Skov er udpeget 194 ha til biodiversitetsformål, svarende til 

størstedelen af skoven på 225 ha. Der udlægges både urørt løvskov og anden 

biodiversitetsskov. Skoven rummer en rig flora, mange insektarter, og en 

række sjældne svampearter knyttet til dødt ved. 

 

 I Kastrup-Myrdeskov er hele skoven på 56 ha udpeget til anden 

biodiversitetsskov. Skoven er speciel på grund af den kalkholdige jordbund, 

som giver potentiale til en speciel flora, herunder at sammenbinde og udvide 

forekomsten af sjældne arter, særligt orkideer, med det tilstødende private 

areal Allindelille Fredskov. 

 

 

Du kan læse meget mere i faktakarkene for de udpegede skovområder, samt om 

biodiversitetsskovene generelt, på Naturstyrelsens hjemmeside: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/ 
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Anden biodiversitetsskov  Urørt skov og anden biodiversitetsskov 

 

HVORNÅR 
Hvornår bliver skoven urørt? 

I de nye urørte løvskove standser al skovdrift fra 2026. I anden biodiversitetsskov 

kan der efter udlægningen fortsat fældes træer, når det er nødvendigt af hensyn til 

biodiversiteten. Man skal være tålmodig, når man lægger skov urørt. Der kan gå 

flere årtier fra skovdriften er ophørt, til skoven får kendetegn som den gamle urørte 

skov med mange gamle træer og døde stammer. 

 

HVAD 
Hvad kommer der til at ske? 

I løbet af 2019 skal der laves konkrete forvaltningsplaner for hvert udpeget område 

såvel de urørte områder som de områder, der bliver udlagt til anden 

biodiversitetsskov. Frem til den endelige udlægning af arealerne skal 

Naturstyrelsen arbejde med at sikre et højere biodiversitetspotentiale ved blandt 

andet at fjerne ikke-hjemmehørende træarter, skabe variation og lysninger, 

genskabe naturlige vandforhold og øge græsning i skovene. Det træ, der udtages 

fra de udpegede områder i overgangsperioden, er en del af finansieringen af den 

store indsats i Naturpakken.

TURE 
Ture i skoven om planerne for biodiversitetsskov 

I februar og marts 2019 inviterer Naturstyrelsen Midtsjælland på ekskursioner, for 

at informere om, hvordan områderne forvaltes i overgangsperioden og på langt 

sigt. Her kan du høre mere om biodiversitetsskovene, komme med dine 

synspunkter og diskutere fremtidens skove. 

 

 Lørdag d. 2. februar kl. 14-16: Kastrup-Myrdeskov 

Mødested: P-pladsen syd for Kastrupvej 70, 4100 Ringsted 

 

 Lørdag d. 2. marts kl. 14-16: Boserup Skov 

Mødested: P-pladsen ved Skovly, overfor Boserupvej 81, 4000 Roskilde 

 

 Lørdag d. 9. marts kl. 14-16: Bidstrupskovene 

Mødested: P-pladsen på Avnstrupvej, 4330 Hvalsø 
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