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Naturpakken og skove til biodiversitetsformål

• Naturpakken maj 2016 � Skove til biodiversitetsformål nye 13.300 ha

• Forslag til udpegning 22. januar 2018

• Forslag i høring 8 uger den 2. februar – 30. marts 2018

• Endelig udpegning 12. september 2018 � 13.800 ha  i alt 22.800 ha

• Forvaltningsplaner udarbejdet på landsplan ultimo 2019



Forvaltningsmæssige rammer og 
forudsætninger i Naturpakken

• Urørt skov betyder skov der ikke dyrkes med træproduktion for øje

• I anden biodiversitetsskov er der en nedsat træproduktion

• Der er en overgangsperiode for den urørte skov

• Der er indregnet et mindre beløb til forvaltning græsning, hydrologi, 
bekæmpelse af invasive arter m.fl.



Vestjylland � Rydhave Skov 21,6 ha 
anden biodiversitetsskov.



Eksisterende urørt skov 9,3 ha, heraf
1,83 ha fredet egekrat.



Rydhave Skov samlet areal 30,9 ha



Forvaltningsplaner
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Hvad er en forvaltningsplan?



Tidshorisont for forvaltningsplaner på 
Vestjylland

• Brugerrådsmøde  tirsdag d. 28. maj

• Borgertur i skoven tirsdag d. 28. maj

• Forvente høring senest ultimo 2019



Hugst i skove til biodiversitetsformål -
virkemidler

• Klar prioritering i hugsten, så der skoves relativt hårdt i ikke-
hjemmehørende arter (særligt de oversøiske arter) � Skovbilledet 
forandres.

• I bevoksninger med hjemmehørende træarter skoves der for struktur 
og variation, herunder laves lysbasiner 0,1-0,5 ha

• Der skoves ikke træer, der er hjemmehørende eller potentielt 
hjemmehørende træarter, ældre end 150 år

• 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. 

• Hugst i bevoksninger med særlige strukturelle værdier søges 
gennemført således at de særlige værdier ikke tager skade. F.eks. vil 
kortlagt § 25 stævningsskov fortsat kunne stævnes, mens veludviklet 
sumpskov og bevoksninger med meget stor arts-, alders- og 
strukturvariation samt dødt ved, kun hugges svagt eller slet ikke 
hugges.



Dødt ved - virkemidler

• Mindst hver fjerde fældet trætop efterlades

• Skade på barken > 5 træer/ha i løv 80-150 år

• Mere dødt ved, hvor der er  truet dødtvedsart

• Ringbarkning, basisbål, maskiner mv bruges

• Fremme af stående døende træer

• Fremmes ikke dødt ved nær færdselsårer mv



Skovgræsning - virkemidler

• Begrænsede midler til græsning – prioriteres ud fra arter og 
arelernes historik

• Arbejder for større hegn, helst over 100 ha 

• 2 hovedtyper af hegn

• Alm. kvæghegn til køer og heste mm.

• Højt trådhegn til bison eller elg mm.

• Græsningsmetoden tilpasses det enkelte areal og naturindholdet. 
Hvor det er forvaltningsmæssigt fornuftigt, bl.a. i forhold til de 
græssende dyrs trivsel og hensynet til de registrerede arter, 
gennemføres helårsgræsning, så vidt muligt uden tilskudsfodring



Hydrologi - virkemidler

• Genopretning ønskes overalt

• Helst tilkastes / lukkes grøfter strategisk

• Begrænsninger: Lovgivning, økonomi, friluftsliv og færdsel 
(vejvedligehold)

• Tidsfølge – efter hugster



Friluftsliv - muligheder

• 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 friluftsaktiveter, 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


