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Til høringsliste (se bilag 2) og 

til øvrige interesserede via website   

   

  

 

Høring af forslag til forvaltningsplaner for biodiversitetsskov 
for fem af Naturstyrelsens enheder: del af Bornholm, 
Himmerland, del af Hovedstaden, Sønderjylland og 
Trekantsområdet. 
 

Første etape i arbejdet med forvaltningsplaner for skove til biodiversitetsformål er 

gennemført, og forslag til de første 16 forvaltningsplaner sendes nu i 8 ugers 

høring omfattende 15 af de 45 på landsplan udpegede skovområder. Indsatsen er 

del af arbejdet med udmøntning af Naturpakken fra 2016 og omhandler både urørt 

skov og anden biodiversitetsskov. 

 

Planerne indeholder forslag til forvaltningen af arealerne for perioden indtil der 

udarbejdes en ny driftsplan for den pågældende enhed (dvs. indtil år 2030 - 2034). 

Hver plan indeholder en arealstatus, en målsætning, indsatser for at sikre og øge 

udviklingen af naturværdier, samt plan for hugsten i overgangsperioden. Planlagte 

naturtiltag er opdelt efter tiltag, der forventes gennemført i planperioden (kategori 

1) og tiltag, der kun kan gennemføres, såfremt de rette forudsætninger er tilstede 

(kategori 2) , herunder at der vil være økonomisk råderum til en gennemførelse. 

 

Planerne er udarbejdet med udgangspunkt i rapporterne ”Endelig udpegning af 

skov til biodiversitetsformål” fra september 2018 og ”Overordnede retningslinjer 

for forvaltning af skov til biodiversitetsformål” fra oktober 2018. Ved 

udarbejdelsen af rapporterne er der indgået forskningsbaseret rådgivning. I 

processen med udformning af planerne har der ligeledes været holdt møder og 

offentlige ture til drøftelse af ideer og tiltag med enhedernes brugerråd og 

interesserede borgere. 

 

Forvaltningsplanerne indgår i den samlede driftsplanlægning, hvor de i 

planperioden vil erstatte den enkelte områdeplan i driftsplanen i forhold til det 

konkrete areal. Fremadrettet følger forvaltningsplanerne den pågældende enheds 

driftsplancyklus, hvorved forvaltningsplanerne for skove udpeget til 

biodiversitetsformål revideres i sammenhæng med enhedens driftsplan. 

 

Høringsmaterialet i form af forslagene til forvaltningsplaner kan findes på 

Naturstyrelsens hjemmeside: https://nst.dk/forvaltningsplaner  

 

Kortene til planerne kan ses i større detalje på webapplikation, som ligger på 

samme hjemmeside. 

https://nst.dk/forvaltningsplaner
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De formelle høringsparter fremgår af vedlagte liste, men Naturstyrelsen vil gerne 

invitere alle til at kommentere på såvel de konkrete forslag i planerne som forhold 

af mere generel karakter. 

 

Bemærk at to af de udpegede 45 områder Jægersborg Lystskove (nr. 34) og 

Charlottenlund Skov (nr. 31) dækkes af tre planer, som omfatter 1) Jægersborg 

Hegn og Ravneholmene, 2) Dyrehaven, Stampeskov og Fortunens Indelukke, og 3) 

Ordrup Krat og Charlottenlund Skov.  

 

Se flere oplysninger om Naturpakken og de udpegede skove på følgende link: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/ 

 

Ønsker og forslag til forvaltningsplanerne indgives skriftligt, og bedes sendt til 

Naturstyrelsen eller på e-mail til bioskov@nst.dk. Naturstyrelsen kan kontaktes 

med hensyn til eventuelle spørgsmål vedr. høringen på e-mail ecb@nst.dk eller 

telefon 93 58 79 31. Alternativt på e-mail pjens@nst.dk eller telefon 91 32 95 42. 

 

Udover den konkrete høring, kan organisationer og borgere løbende stille 

spørgsmål og komme med ønsker til driften af arealerne. Det sker blandt andet i 

de lokale brugerråd. 

 

Fristen for at indsende bidrag er søndag d. 26.maj 2019, hvorefter høringen er 

afsluttet. De endelige forvaltningsplaner offentliggøres, når  de rettelser og 

tilføjelser, som høringsfasen evt. har givet anledning til, er indarbejdet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Erik Buchwald  
 

Erik Buchwald                 Per Lynge Jensen  

Projektleder  Teamleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag:    

 

LISTE med de omhandlede skovområder i høring (næste side). 

 

Høringsliste   

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/
mailto:ecb@nst.dk
mailto:pjens@nst.dk
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Bilag 1 
 

LISTE med de omhandlede skovområder i høring 

 

Enhed Udpeget skovområde Forvaltningsplan 

HIM 1 Rold Skov  Rold Skov  

HIM 2 Skindbjerglund Skindbjerglund 

HIM 3 Livø Livø 

HIM 13 Ajstrup Strand Ajstrup Strand 

TRE 20 Stagsrode Skov Stagsrode Skov 

TRE 21 Sønder Stenderup Nørreskov Sønder Stenderup Nørreskov 

SDJ 22 Augustenborg Skov Augustenborg Skov 

SDJ 23 Gråsten Dyrehave Gråsten Dyrehave 

SDJ 24 Søgård Skov Søgård Skov 

SDJ 25 Pamhule Skov Pamhule Skov 

BON 30 Hammeren Hammersholm og Slotslyngen 

HST 31 +34c Charlottenlund Skov + syddel af Jægersborg Gentofteskovene 

HST 32 Vestamager Pinseskoven 

HST 33 Rude Skov Rude Skov 

HST 34a Jægersborg Lystskov, midter del Dyrehaven med Stampeskov og Indelukket  

HST 34b Jægersborg Lystskove, nordlige del Jægersborg Hegn og Ravneholmene 

 

HIM = Himmerland 

TRE = Trekantsområdet 

SDJ = Sønderjylland 

BON = Bornholm 

HST = Hovedstaden 

 

 

 

Bilag 2 
 

Se særskilt fil med høringsliste 

 


