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1. Formål 
 

 

Naturstyrelsen forvalter statens arealer efter principperne 
for bæredygtig skovforvaltning, der sikrer god balance 
mellem benyttelse og beskyttelse, og som understøtter 
skovens mange forskellige funktioner. 
 
Naturstyrelsen er certificeret efter PEFC™ og FSC® reg-
ler. Det betyder, at vi har forpligtet os til at dyrke skoven 
efter retningslinjer, som tager vidtgående hensyn til natu-
ren, kulturminder, arbejdsmiljø m.m. 
 
Maskinførere, der kører skovmaskiner for Naturstyrelsen, 
skal desuden være uddannet i naturnær skovdrift. 
Dertil har Naturstyrelsen en række miljøkrav til maskiner, 
der arbejder i skovene. Kravenes formål er at nedbringe 
de miljømæssige påvirkninger for især emissioner og ud-
stødningsgasser, samt at sikre korrekte arbejdsgange 
ved brug af olier og brændstof. 
 
2. Anvendelsesområde 

 

Miljøkravene gælder for alle skovmaskiner, herunder skovnings- og 

udkørselsmaskiner, fældebunkelæggere og bestandsgående 

flishuggere, i kategorien mobile ikke vejgående maskiner med die-

selmotor og/eller mobilkran. 

 

Alle maskiner skal godkendes af Naturstyrelsens inden arbejdet på-

begyndes.  

 

Godkendte maskiner skal have synligt miljøgodkendelsesskilt. 

Miljøgodkendelse gælder i tre år, hvorefter den skal fornyes. 

 

Kravene finde ikke anvendelse på kontrakter, der er indgået før 31. 

maj 2020 

Naturstyrelsens  
Miljøkrav 

                   Til skovmaskiner der udfører arbejde for Naturstyrelsen 

Juni 

2020 
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3. Dieselmotorer 
§ 1. Skovmaskiners motor skal som minimum overholde emissions-

grænseværdien EU Stage IIIB eller nyere. 

 

§ 2. Naturstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange dokumentation 

for kravets overholdelse. 

 

4. Krav til hydraulikolie og smørefedt 
§ 3. Maskinen skal benytte bionedbrydelig smørefedt og hydraulik-

olie.  

 

§ 4. Maskiner, som benytter kædesav, og motorsave skal benytte 

bionedbrydelig kædeolie. 

 
§ 5. Brugt olie, emballage og andet affald skal afleveres til god-
kendt modtager.  

 

Stk. 2. Med bionedbrydelige olier og smørefedt menes produkter, 

der er godkendt efter den Europæiske Miljøstandard ”ECOlabel”, 

den tyske ”Blauer Engel”, som opfylder den svenske standard SS 

15 54 34 eller tilsvarende.  

 

§ 6. Maskiner, der benytter hydraulikolie, skal have vakuumpumpe 

monteret for at minimere oliespild ved nedbrud. 

 

§ 7. Oliespild skal opsamles. Alle skovmaskiner skal medbringe 

materiale til olieopsamling og inddæmning med kapacitet på mini-

mum 50 liter. 

 

§ 8. Maskiner og tanke må ikke parkeres eller opstilles tættere end 

50 meter fra åer, bække eller andre vandløb og søer. 

 
5. Tilsyn 
§ 9. Naturstyrelsen fører tilsyn med at kravene bliver overholdt. Na-

turstyrelsen foretager løbende stikprøvekontroller, for at sikre at 

kravene bliver overholdt. 

 

6. Dispensation 
§ 10. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde og kun mod forudgående 

skriftlig aftale dispensere fra miljøkravene. Dispensationen er tids-

begrænset og skal så vidt muligt være betinget af andre foranstalt-

ninger til at imødegå påvirkning af miljøet. 
 
 
 
 


