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Tilstedeværende til mødet: Lena Schroll, Vordingborg Kommune, Catharina Oksen, Guldborgsund Kommune, Mogens 

Lindhardtsen, Lolland Kommune, Arne Kristensen, Friluftsrådet, Henrik Simonsen, DN, Niels-Henrik Holscher, DGI, 

Torben Nielsen, Landbrug og Fødevarer, Bo Kayser, DOF 

Repræsentanter fra Naturstyrelsen: Claus Jespersen, Torben Hviid, Mette Buhr, Jonas Kildegaard   

Fraværende: Bo Gabe, Slagelse Kommune, Michael Krogh, Næstved Kommune, Rune Byrnak, Stevns Kommune, Steffen 

Johansen, Faxe Kommune, Sven Jean Larsen, Friluftsrådet 

Udpegede arealer hos Naturstyrelsen Storstrøm: 
 Klinteskoven (189 ha. + 164 ha.) 

 Ulvshale (95 ha. + 24,5 ha.) 

 Halskov Vænge (22 ha. + 5 ha.)  

Naturpakken med planer om, at udlægge 20 % af statens skove (13.800 ha.) til urørt og anden 

biodiversitetsskov er en politisk beslutning tilbage fra 2016.   

Forvaltningsmæssige rammer og forudsætninger i Naturpakken 
• Urørt skov betyder skov der ikke dyrkes med træproduktion for øje. Naturlig dynamik – fortsat 

bekæmpelse af invasive arter, dødt ved og pleje af Natura 2000 

• I anden biodiversitetsskov er målrettet forvaltning mod biodiversitet. Nedsat træproduktion. Min. 15 

træer pr. ha til henfald. Arter der kræver mere lys. Genbrug af naturnær skovdrift. Minder på flere 

punkter om den hidtidige naturnære forvaltningsmodel (Fra 2005), men med et endnu større fokus 

på mere biodiversitet. Der skal være mere dødt ved i skoven. Der må gerne tages træ ud i et vidst 

omfang.  

• Der er en overgangsperiode for den urørte skov. Løvskov i 2026. Nåleskov i 2066. Nogle 

omkostninger til omlæggelsen dækkes af hugst i overgangsperioden. Efter overgangsperiodens ophør 

må der fortsat foretages tiltag så længe det fremmer biodiversiteten. For bl.a. at undgå at skovene 

bliver for mørke. Behov for græsning udvalgte steder.  

 

Indsatser i overgangsperioden 
• Hugst – biodiversitetsfremme og økonomi 

• Græsning 

• Veteranisering (beskadigelse, ringning, brand etc.) 

• Plantning 

• Naturlig hydrologi 



 Efter start (2026 i urørt skov; 2021 i anden biodiversitetsskov): 

• Reduceret træproduktion i anden biodiversitetsskov 

• ”Nødvendig” forvaltning af hensyn til biodiversiteten 

Hugst i skove til biodiversitetsformål  
• Klar prioritering i hugsten så der skoves relativt hårdt i ikke-hjemmehørende arter. Oversøiske arter 

fjernes som udgangspunkt.  

• Der skoves ikke træer, der er hjemmehørende eller potentielt hjemmehørende træarter, ældre end 

150 år 

• Træer (rette og uden mange grene) med størst økonomiske værdi skoves. Veterantræer og træer med 

mange mikrohabitater bevares.  

• På skovniveau sikres det, at der i 2026 efterlades minimum 75 % af den samlede stående vedmasse af 

hjemmehørende træarter over 80 år ved forvaltningsplanens udarbejdelse.  

Bevoksning-niveau 

• Strukturhugst – størst mulig heterogenitet (forskellighed og variation) 

• I bevoksninger med hjemmehørende træarter skoves der for strukturer (Lysbassiner 0,1-0,5 ha) 

• Hugst i bevoksninger med særlige strukturelle værdier søges gennemført således at de særlige 

værdier ikke tager skade. Fx. veludviklet sumpskov og bevoksninger med meget stor arts-, alders- og 

strukturvariation samt dødt ved, kun hugges svagt eller slet ikke hugges. 

Enkelttræ-niveau 

• Træer med mange mikrohabitater efterlades – tveger, skader, hulheder mm. 

Planlagte tiltag - Halskov Vænge  

 
Hugst 

Afdrift af skovstykke med oversøiske træarter heriblandt: Rødeg, Kryptomeria, Cypres mm.  

Monoment træer kan få lov, at blive stående. Efter skovstykket med de oversøiske arter er blevet afdrevet, er 

der et ønske om, at etablere et skovbryn bestående af hjemmehørende buske og lystræarter. Evt. indførelse af 

vintereg.  

Græsning  

I den gamle del af skoven, hvoraf store dele er græsningsskov er de gamle egetræer ved, at blive 

udkonkurreret af bøg. Her vil der blive gjort en aktiv indsats for, at give mere lys og plads til egetræerne, der 

hvor behovet er størst. De fældede træer vil blive liggende i skovbunden for, at bidrage med mere dødt ved. 

Der vil blive eksperimenteret med flere tiltag for, at fremme biodiversiteten og skabe dødt stående ved, både 

med maskinelle indgreb, ringning evt. afbrænding og sprængning.  

Kommentar: Pas på at gøre skoven for åben, da det højest sandsynligt  vil resultere i 

brombær, brændenælder og andet uønsket opvækst.   



I græsningsskoven er der mangel på ung og middel aldrende opvækst. Derfor vil der enkelte steder blive 

udplantet vintereg og andre arter i små hegninger.  

Kommentar: Vær opmærksom på 100m beskyttelseszone fra fortidsminderne. Muligvis 

problemer i  forhold til plantning for tæt på fortidsminderne. Skal undersøges nærmere…   

Der er et ønske om, at udvide den eksisterende hegning og muligvis hegne hele skoven og skabe 

sammenhæng med engarealet vest for skoven. Får er muligvis ikke det optimale græsningsdyr på lokaliteten, 

da de ikke har gjort det store indhug på hverken lysesiv eller ørnebregner. Hvis det kan godtages i forhold til 

fortidsmindeplejen, og der kan findes en dyreholder, vil græsning med heste foretrækkes.  

Friluftsliv 

I forhold til friluftsliv, vil der blive opsat informationskilt ved parkeringspladsen og museet.  

Planlagte tiltag - Ulvshale Skov  
 

Rydning/hugstindgreb  

For at skabe flere steder for skovens sjældne arter og fremme biodiversiteten, vil der blive foretaget 

veteranisering og lavet mindre rydninger/lysninger i skoven, de steder hvor det vil give mening. Enkelte 

steder er bøgen ved, at udkonkurrere andre træarter herunder tarmvridrøn og vintereg. Her vil man gøre en 

aktiv indsats for, at lystile de pågældende arter.  

Græsning 

Dele af Ulvshaleskov bliver allerede afgræsset, men der er på sigt ( kræver tilvejebringelse af financiering) 

planer om, at udvide hegningen både nord og syd for Ulvshalevej. Så der bliver et samlet græsningsareal på i 

alt ca. 350 ha. For at sikre at dyrene spiser af vedopvæksten, vil der blive foretaget helårsgræsning med et 

lavt græsningstryk. Græsningen vil foregå med en kombination af heste, kreaturer og geder. Et permanent 

shelter til hestene vil blive bygget. 

Friluftsliv  

Der vil forsat blive taget stort hensyn til friluftslivet og sikre, at hegningerne ikke skaber for meget gene for 

publikum, ved bl.a. at anlægge færiste. Udgivelse af ny folder til information omkring urørt og anden 

biodiversitetsskov, og opsætning af informationsskilte på udvalgte steder. Færdsel vil fortsat være på eget 

ansvar.  

Planlagte tiltag - Klinteskoven  
 

Hugst  

Hugsten i Klinteskoven vil foregå af 2- 3 omgange inden 2026. Hugsten vil blive foretaget, så skånsomt som 

overhovedet muligt evt. med udlæggelse af kørerplader. Så vidt det kan lade sig gøre, vil der være hurtig 

udkørsel af det skovede træ. Der er meget ung skov i Klinteskoven, som resultat af stormen i 1967 bestående 

af hovedsageligt ær og bøg. Disse dele af skoven er ikke særligt interessant for biodiversiteten og vil blive 

hugget hårdt for, at undgå skoven bliver for mørk. Der ses også på at skabe og efterlade mere stående dødt 

ved. 

Der vil blive lavet større og mindre rydninger i skoven på udvalgte lokaliteter. De steder med høj forekomst af 

kridt og kalk, vil blive prioriteret højt, da en lang række af landets mest sjældne arter knytter sig til denne 

undergrund.  



Græsning  

En større del af Klinteskoven ønskes afgræsset, så der kan skabes sammenhæng mellem Jydelejet i nord og 

Høvblege mod syd. Græsningen vil foregå med en kombination af kvæg og geder. Mange af de sjældne arter i 

Klinteskoven er knyttet til lysåben natur, derfor vil mere græsning i skoven have høj prioritet.    

Friluftsliv  

Skal kunne fortsætte som hidtil, selvom skoven vil ændre karakter.  

Indenfor de gældende økonomiske rammer vil Naturstyrelsen have fokus på at opretholde en solid 

infrastruktur for friluftslivet 

• Det er fortsat tilladt at udøve alle de former for friluftsaktiveteter, som generelt kan gennemføres 

uden tilladelse i alle Naturstyrelsens skove. f.eks. mountainbikekørsel, ridning, fuglekiggerture m.fl. 

• Det er som hidtil muligt at få tilladelse til friluftsaktiviteter, som kræver styrelsens tilladelse, fx 

erhvervsmæssige aktiviteter, større sportsarrangementer mv. 

• Det er muligt at vedligeholde eksisterende friluftsfaciliteter og opføre nye friluftsfaciliteter som hidtil 

efter en konkret vurdering af beliggenhed og hensyn til bl.a. naturværdier. 

 

Spørgsmål: Bliver der færre penge til friluftslivet, når der i  fremtiden vil komme en lavere 

indkomst fra skovdrift?  

Svar: Det er politisk spørgsmål , om der er vilje og opbakning til mere finansiering. Hos 

Naturstyrelsen Storstrøm har vi nu kun 40 % af den finansiering til  friluftsliv , som vi havde 

tilbage i 2008. 

Færdsel og sikkerhed  

 
Spørgsmål: Er der begrænsninger på hvor mange deltagere , der må være til f.eks. 

mountainbike løb?  

Svar: Der bliver taget individuelle vurderinger til  hvert arrangement. F.eks. er der 

begrænsninger i ynglesæsonen.  

Spørgsmål: Erfaringer med løsgående hunde og kreaturer?  

Svar: Vi har haft sager på Avnø og Bøtø, men kan ikke forhindre folk i , at medtage deres 

hunde i hegninger. Men der bliver skiltet og vi kan kræve forpagterne til , at fjerne uvane 

dyr.  

Spørgsmål: Hvordan vil i styre konflikter med mountainbikere og andre brugergrupper i 

fremtiden.  

Svar: Ved positiv nodding og appellere til folks sunde fornuft.  

 

Foreløbig dato for næste brugerrådsmøde onsdag d. 20 november kl. 14-16  


