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Kim Søderlund bød velkommen og fortalte om formålet med mødet.
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 Rude Skov, Charlottenlund Skov, Pinseskoven, Jægersborg Hegn og
Ravneholmene 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 Rude Skov gælder, at 317 ha af skovens 580 ha er udpeget til anden
biodiversitetsskov. Det vil betyde at:





Skovdrift fortsætter i et vist omfang, men med nedsat produktion. Primær
fokus vil være på naturpleje og bevarelse af f.eks. gamle ege.
Særlig fokus på sikring af levesteder for kendte forekomster af truede
arter f.eks. blank gæstemyre, som er globalt truet. Den er tilknyttet tuer af
rød skovmyre og dermed også en væsentlig andel nåletræer.
Fremme variationen i hjemmehørende træer, fremfor oversøiske træer.
Vedligeholdelse og opførelse af nye friluftsfaciliteter er fortsat muligt
efter konkret vurdering.

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 Rude
Skov er sandsynligheden for at der kan prioriteres midler til græsning lille, men
det er ikke afgjort endnu.
På turen rundt i skoven drøftedes ovenstående problemstillinger.
Der var konkrete drøftelser ved:
 Ældre bevoksning af løvtræ – primært bøg, hvor der står 15
overstandere/ha, som er det minimum, som skal efterlades fremover ved
”høst” i gamle bevoksninger. Her oplystes også, at der ikke fremover må
fældes træer ældre end 200 år i anden biodiversitetsskov.
 Moser, som havde været drænet i gamle dage for at producere gran, og
hvor granen indenfor de sidst 5-10 år var fjernet igen og dræningen
stoppet, så moserne nu var under gendannelse.
 Bevoksning af rødeg, som vil blive afviklet efterhånden som kævlerne
sælges. Rødeg er fra USA og spreder sig næsten ikke af sig selv, så den
vil ikke blive bekæmpet, men gradvis udfaset.
 Bevoksning af douglasgran. Igen en art fra USA, som ikke optræder
invasivt eller problematisk for truede arter, men tilføjer variation. Træerne
kan blive høje (og flotte som landskabsoplevelse) og stabile og derved
medvirke til et godt og stabilt skovklima. Da ørne og andre rovfugle
desuden ofte foretrækker store nåletræer til reden forventes en vis andel
douglas og andre nåletræer bevaret i skoven.
 Mulighederne for at etablere lysåben natur på ikke våde biotoper blev
også drøftet. Det kan f.eks. være relevant i relation til truede
sommerfugle.
 På et konkret spørgsmål oplystes, at formålet med anden
biodiversitetsskov er at beskytte og gavne truede og sjældne arter; og
ikke at maksimere biodiversiteten.

Den kommende proces: Forvaltningsplanen drøftes på et særskilt møde med
brugerrådet den 23.10 2018. På baggrund af det 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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