Til høringsliste (se bilag 1) og
til øvrige interesserede via website og Høringsportalen
De formelle høringsparter fremgår af bilag 1, men Naturstyrelsen vil gerne
invitere alle til at kommentere på forslaget.

Offentlig høring af forslag til urørt skov, bestående af ca. 9.000
ha ny urørt skov og af overordnede retningslinjer for forvaltning
af urørte skove på Naturstyrelsens arealer
Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har besluttet at stoppe den
kommercielle skovdrift på yderligere næsten 9.000 hektar i 24 statsskovsområder.
Dermed stiger arealet med urørt statsskov til mere end 25.000 ha. De nye
udpegninger af urørt skov sker som led i udmøntning af finanslov 2020 med delvis
medfinansiering fra finanslov 2021.
To følgegrupper med henholdsvis forskere og interessenter har været inddraget i
arbejdet med at vælge, hvilke skove der skal være urørt, og hvordan
retningslinjerne for forvaltning af urørt skov skal være fremover, så der opnås
størst mulig positiv effekt på natur og miljø. Det faglige grundlag for forslag til
urørt skov er desuden beskrevet i en række rapporter, som findes på
Naturstyrelsens hjemmeside.
De overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove, som udgør en del af
høringsmaterialet, vil gælde både de statsskove, som hidtil er udpeget urørt og de
ca. 9.000 ha ny urørt skov i denne høring.
Da forvaltningen af skovene i lang tid har været tilrettelagt med henblik på
skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne
eksempelvis genopretning af naturlig hydrologi, udfase eksotiske træarter,
mindske arealet med øvrige ikke-hjemmehørende træarter, skovgræsning på de
vigtigste arealer, skabelse af dødt ved m.v. Samtidig skal der fortsat være gode
rammer for friluftslivet i skovene. Det afhænger af udgangspunktet for den enkelte
skov, hvor omfattende naturgenopretning der er brug for og hvor hurtigt. Det skal
i den kommende tid fastlægges for hvert enkelt område i konkrete forvaltningsplaner, som skal følge retningslinjerne, og hvor der også sker offentlig inddragelse.
Forslaget i høring
I medfør af § 32, stk. 3, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 med
senere ændringer (miljøvurderingsloven, MVL) sendes forslag til urørt skov og den
ledsagende miljørapport i høring hos offentligheden og berørte myndigheder.
Forslaget (udkastet til planen) består af to dele, nemlig forslag til ca. 9.000 ha ny
urørt skov og forslag til overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove.
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Forslaget til ca. 9.000 ha ny urørt skov fremgår af bilag 2, forslag til overordnede
retningslinjer for forvaltning af urørte skove fremgår af bilag 3 og tilhørende
miljørapport af bilag 4. Materialerne ligger på https://hoeringsportalen.dk/. Dér
ligger også bilag 5 (kriterier), som er information, som ikke er i høring.
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Høringsmaterialet findes også på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk,
sammen med baggrundsmateriale og detaljer om urørt skov, bl.a. faktaark for hver
af de 24 skovområder. Desuden kan kort over områderne ses mere detaljeret på en
webapplikation, hvor kort-temaer, herunder luftfoto, kan vælges til og fra. Natura
2000 planer er anvendt til basis natur oplysninger. De findes på www.mst.dk.
Miljøvurdering og rapport
Forslaget til urørt skov opfattes som en plan, så det er omfattet af MVL § 2 stk. 1.1.
Derfor skal der i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget også udarbejdes en
vurdering af indsatsens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet jf. MVL §
8, stk. 1. Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en
afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge
miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. Afgrænsningsrapporten har været
sendt i høring hos relevante myndigheder jf. MVL § 32, stk. 3, nr. 2. På baggrund
af høringen er vedlagte miljørapport udarbejdet. Miljørapporten indeholder
samtidig en vurdering i forhold til habitatdirektivets artikel 6.3. Det fremgår deraf,
at Naturstyrelsen vurderer, at det kan afvises, at planen har skadelige virkninger
for Natura 2000 områders integritet, idet retningslinjerne vil blive fraveget i de
kommende forvaltningsplaner, hvis der mod forventning i konkrete tilfælde
identificeres risiko for skadelige virkninger. Der foretages ikke høring efter MVL
§ 38, da planen ikke påvirker andre stater.
Høringssvar
Forslaget er i offentlig høring i perioden torsdag d. 25. marts til fredag d. 30. april
2021, hvorefter høringen er afsluttet. Høringssvar indgives til Naturstyrelsen på
e-mail FL2020skov@nst.dk senest d. 30. april 2021. Naturstyrelsen kan kontaktes
med hensyn til eventuelle spørgsmål vedr. høringen på e-mail ecb@nst.dk eller
telefon 93 58 79 31. Alternativt på e-mail pjens@nst.dk eller telefon 91 32 95 42.
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen, herunder
afsenders navn og mailadresse. Ved afgivelse af høringssvar vil der blive sendt en
underretningsskrivelse omkring persondatarettigheder til afsender.
Offentliggørelse af den endelige plan
Den endeligt godkendte plan for urørt skov, miljørapporten og en sammenfattende
redegørelse efter MVL § 13 stk. 2 vil blive offentliggjort på www.nst.dk. Endvidere
vil materialet blive fremsendt til berørte myndigheder, jf. MVL § 34, stk. 1.
Offentliggørelsen vil indeholde oplysning om klageadgang og fristen herfor.
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