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Storstrøm
Ref. HERFR
Den 3. maj 2017

Brugerrådet ved Naturstyrelsen Storstrøm  
  
 

Referat af brugerrådsmød

Naturstyrelsen Storstrøm gennemførte den 26. april 2017 brugerrådsmøde på 
Ulvshale Naturcenter Ulvshalevej 283, 4738 Stege.
Til stede var Sven Jean Larsen, Niels-Henrik Holscher, Henrik B. Simonsen, 
Torben Nielsen, Bo Kayser, Skovrider Claus Jespersen, Specialkonsulent Jørgen 
Sandby Nielsen og forstfuldmægtig Helge Raakjær Frost. Ingen af kommunernes 
repræsentanter var til stede.

Hovedemnet for mødet var: Indsatser for biodiversitet, med fokus på 
- Status for livstræsudpegning

App på plads til både Android og IOS. Proces for udpegning iværksættes nu.
- Status for driftsplanens store indsatsområder

Udbudt til 3 kandidatspecialer. Første (omhandlende Kongskilde) allerede 
udarbejdet. De 2 andre for Ulvshale og Møns Klint er igangsat.

- Registreringsprojekt for særlige arter
Donation fra 15. junifonden skal sikre registrering af levesteder for truede 
arter på Møn.

- Ny fredning for Ulvhale-området
Ny fredning på plads der tillader skovgræsning i en større del af 
Ulvshaleskoven.

- Modernisering af naturcenter Ulvshalegården
Planer for bedre brug af den gamle kostald og øget indsats for 
friluftsformidling, herunder flere og bedre stier.

- Andre orienteringspunkter
Salg af Kongskilde
Fortsættelsen af naturvejledning på Kongskilde
Sanering af bygningsmassen i hele Naturstyrelsen
Forpligtigelsen for opkøb arealer til skovrejsning ved Næstved er opfyldt
Orientering om plan for skovrejsning ved Rønnebæk Ø

Under mødet blev der fremsat følgende spørgsmål med korresponderende svar:
1. Er der planlagt en effektovervågning i forbindelse med udlæg af 

biodiversitetsskov og er de frivillige organisationer tænkt ind i udpegning 
og overvågning? Der blev ligeledes fremsat stor vilje til at deltage aktivt fra 
især den nye repræsentant for DOF og DN.

a. Naturstyrelsen stillede sig positivt overfor at indgå et tættere 
samarbejde med de frivillige organisationer i forbindelse med 
både udpegning og overvågning. 

2. Betyder en udpegning af biodiversitetsskov lukning for publikumsadgang?
a. Ikke som udgangspunkt, med der udarbejdes retningslinjer for 

benyttelse og beskyttelse i forbindelse med udpegning.
3. Er der planlagt en budgetmæssig opfølgning på den landsdækkende 

udpegning?
a. Ikke som udgangspunkt.

4. Gælder udpegning kun offentlige eller også private.
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a. Igangsatte proces gælder kun offentlige arealer, men gennem 
tilskud til Urørt skov forvaltet af Miljøstyrelsen kan private arealer 
også inddrages.

Efter gennemgangen af ovenstående blev der gennemført ekskursion rundt i 
Ulvshaleskoven, hvor Jørgen Sandby fortalte om det gennemførte 
naturgenopretningsprojekt.

Naturstyrelsen takker for deltagelsen og for positive indspil til diskussionerne.

Næste mødetidspunkt fastsættes til:
Torsdag den 14. december 2017, kl. 1400.
Tidspunktet er betinget af at forslag til udlæg af biodiversitetsskov er på plads. Er 
dette ikke tilfældet udskydes mødet til udkastet ligger klart.

Med venlig hilsen

Claus Jespersen
Skovrider
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Natur 

Ref. CHARM 

Den 1. marts 2017 

 

Orientering til Naturstyrelsens brugerråd  

Udlæg af skov til biodiversitetsformål på Naturstyrelsens 
arealer 

 

I regeringens aftale om Naturpakken fra maj 2016 indgår, at der skal udlægges 13.300 ha skov til 

biodiversitetsformål på Naturstyrelsens arealer. Heraf er de 6.700 ha løvskov, som skal udlægges til 

urørt skov over en 10 årig fase samt 3.300 ha nåleskov, som skal udlægges til urørt skov over 50 år. 

Desuden skal der udlægges 3.300 ha såkaldt biodiversitetsskov, hvor der efterlades mindst 15 træer pr. 

ha til død og henfald.  

 

Naturstyrelsen er nu i gang med at finde ud af hvor de13.300 ha skov til biodiversitetsformål skal 

udlægges og hvordan de efterfølgende skal forvaltes. Der er i den forbindelse nedsat et rådgivende 

forum, der skal rådgive Naturstyrelsen i den proces. Det rådgivende forum består af forskere fra 

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark 

og Grønland og forskerne skal bl.a. levere input til selve kortlægningen af skov med et højt 

biodiversitetspotentiale og efterfølgende udarbejde en række anbefalinger for forvaltning.  

 

For øjeblikket er Naturstyrelsen i gang med en kortlægningsfase, der skal sikre, at udpegning af skove 

til biodiversitetsformål sker på et faglig solidt grundlag og dermed giver en målrettet og 

omkostningseffektiv udpegning af skovene. Dette sker på nationalt niveau for at sikre størst mulig 

biodiversitet på landsplan. Heri indgår dels input fra forskerne, dels også en kortlægning af bl.a. 

friluftsinteresser og kulturhistoriske interesser på arealerne. Skovrådet, som består af repræsentanter 

for de største interessenter, kan undervejs i processen blive bedt om at drøfte og kommentere konkrete 

faglige spørgsmål.  

De kortlagte interesser samles i en syntese, der vil være det samlede grundlag for at beslutte, hvilke 

skove, der udpeges til biodiversitetsformål. Kortlægningsfasen munder ud i, at der inden udgangen af 

2017 kan offentliggøres et kort og liste over de udpegede skove.  

 

Herefter følger selve implementeringsfasen. Her udarbejdes først overordnede retningslinjer for 

forvaltningen af skove til biodiversitetsformål, der skal udgøre de overordnede rammer for 

forvaltningen af skovene. Inden for disse rammer vil der blive udarbejdet forvaltningsplaner 

(driftsplantillæg) for de enkelte skove, der målretter forvaltningen for de enkelte skove i forhold til 

deres naturværdier.  

 

Her får Naturstyrelsens lokale enheder en vigtig rolle, når der skal udarbejdes forvaltningsplaner. I 

den proces får brugerrådene en væsentlig rolle med at bidrage til, at den lokale viden om skovene og de 

lokale interesser kommer i spil. De detaljerede forvaltningsplaner for hvert af de udpegede områder 

kommer i en offentlig høring i henhold til den normale praksis for udarbejdelse af planer for 

Naturstyrelsens arealer. Den del af processen forløber fra 2018 og frem.  

 

Læs mere om udlæg af skov til biodiversitetsformål og processen på: 

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