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I henhold til Naturpakken fra 2016 skal Naturstyrelsen udpege 10.000 ha urørt 

skov (6.700 ha løvskov og 3.300 ha nåleskov) samt 3.300 ha anden 

biodiversitetsskov.  Udpegningerne har haft fokus på at sikre eksisterende 

biodiversitet. Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet har 

bidraget med forskningsbaseret rådgivning.  Miljø- og Fødevareministeriet har 

september 2018 offentliggjort hvilke skove, som ministeriet har udpeget til hhv. 

urørt skov eller anden biodiversitetsskov.  

 

Hovedformålet med udpegningen er beskyttelse og fremme af biodiversiteten, 

men der skal og vil også blive planlagt og forvaltet i forhold til andre hensyn som 

f.eks. friluftsliv og fortidsminder. 

 

Naturstyrelsen skal udarbejde Forvaltningsplaner for de udpegede skove, og 

planen for Pinseskoven samt Charlottenlund Skov, Jægersborg Hegn og 

Ravneholmene og  Rude Skov skal udarbejdes i efteråret 2018. 

 

Dette møde er startskuddet og formålet er: 

At informere om:  

 Udpegningen  

 Processen med at udarbejde Forvaltningsplanerne 

 Retningslinierne for driften/forvaltningsplanerne 

 

For Pinseskoven gælder at skoven er udpeget til urørt skov. Det vil betyde at  

 

 Skovdriften (fældning af træer for at tjene penge) ophører  - med 

udgangen af 2026.  

 

Det overordnede formål med hugst i skove udpeget til urørt skov i de kommende 

8 år er at sikre, at Naturstyrelsen lever op til de økonomiske forudsætninger for 

udpegningen jf. Naturpakken. I denne fase udtages den mest værdifulde 

vedmasse samtidig med, at bevoksningerne gøres mindre homogene med henblik 

på større variation i skovenes struktur. Det er forventningen, at antallet af mulige 

levesteder/nicher derved forøges, og dermed forøges potentialet for 

biodiversiteten.  
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Værdien af vedmassen i Pinseskoven er begrænset, så hvis der frem til 2026 skal 

fældes træer i skoven, så vil det antagelig primært være for at gøre skoven  

mindre homogen og skabe større lysninger.  

 

Fra 1.1 2027 skal skoven overlades til fri dynamik, dog er fældning af træer 

mulig, hvis det står i Forvaltningsplanen. Det vil typisk være for at sikre:  

 friluftsliv og sikkerhed, beskyttelse af fortidsminder eller entydigt 

biologisk formål fortsat mulig. 

 Skovgræsning og begrænset naturpleje herunder bekæmpelse af invasive 

arter (f.eks. bjørneklo og rynket rose). 

 Fokus på sikring af levesteder for kendte forekomster af truede arter i 

tilbagegang. 

 Vedligeholdelse og opførelse af nye friluftsfaciliteter mulig efter konkret 

vurdering. 

 

I Forvaltningsplanen vil styrelsen have fokus på at fremme mulighederne for 

gunstig bevaringsstatus for områdets Natura 2000 udpegningsgrundlag og 

beskytte de arter, som var baggrunden for, at netop Pinseskoven blev udpeget. 

 

Naturstyrelsen har en begrænset bevilling til naturplejen i de udpegede skove, og 

lige som udpegningen af skovene blev foretaget efter national prioritering bliver 

tildelingen af midler til naturplejen også foretaget efter national prioritering. 

Mange biologer peger på at græsning er vigtig eller afgørende. I relation til 

Pinseskoven er det ikke usandsynligt, at der kan prioriteres midler til græsning; 

men det er ikke afgjort endnu. 

 

Så oplagte spørgsmål / centrale beslutninger i den kommende tid: 

 Skal man sikre en mere intensiv græsning på et større areal? 

 Er der behov for målrettet naturpleje aht. nogen arter – og er der råd til 

det? 

 Skal skoven bare overlades til urørt skov 1.1 2019 uden hugster?  

 

På turen rundt i skoven drøftedes ovenstående problemstillinger, og konkret 

drøftedes de langsigtede effekter af græsning i skoven, idet der har været græsset 

i dele af skoven i ca. 20 år, så det var tydeligt at se landskabelige forskelle inden 

og uden for hegnet. 

 

Den kommende proces: Forvaltningsplanen drøftes på et særskilt med 

brugerrådet den 23.10 2018. På baggrund af dette møde går styrelsen så i gang 

med at udarbejde Forvaltningsplanen. Hvis man har gode råd eller ønsker, så skal 

man sende dem til Naturstyrelsen Hovedstaden – helst på E-mail til 

HST@NST.DK og inden den 26.10 2018. 

 

Men det er ikke sidste chance for indflydelse, idet Forvaltningsplanen vil komme 

i offentlig høring – via hjemmesiden – antagelig lige inden 1.1 2019. 
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