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INDLEDNING 

Siden 1989 har Naturstyrelsen kontinuerligt etableret ny skov (skovrejsning). I hele perioden har plan- og 
friluftsmyndighederne, interesseorganisationer, foreninger, borgere m.fl. være inddraget og engageret sig. I 
begyndelsen finansierede statskassen alle udgifter, men igennem de seneste 20 år er omfanget af medfinansiering 
øget markant – dels gennem medfinansiering til erhvervelse af jord fra kommuner og vandforsyningsselskaber 
(minimum 50 %), dels fra fonde, borgere mv. til stier, faciliteter, formidling mv. 

Skovrejsningsmålet opstod ud fra et ønske om udtagning af landbrugsjord i 1980erne, hvor der var overproduktion af 

fødevarer i EU. Særligt marginale landbrugsjorde blev nyttiggjort til produktion af andre goder herunder træ, som 

Danmark havde og har en nettoimport af. I 1990'erne lå Naturstyrelsens fokus i de konkrete tilplantninger 

hovedsagligt på at forbedre produktionsgrundlaget. Kommunerne viste i stigende grad interesse for etablering af ny 

offentlig skov hvilket omkring årtusindeskiftet førte til en prioritering og målretning af projekterne, så kommunerne 

og deres vandforsyninger nu gik med og blev medfinansierende. Derved blev fokus trukket endnu mere i retning af, at 

de nye skove skal give mulighed for bynært friluftsliv, naturoplevelser og grundvandsbeskyttelse. Denne prioritering af 

lokaliseringen af skovrejsningsprojekter er fortsat gældende.  

Skovrejsningen bidrager ud over grundvandsbeskyttelsen og bynært friluftsliv med en lang række goder (ecosystem 

services) i form af CO2-binding, mere natur, tømmer- og flisproduktion, klimatilpasning mm. Skovrejsning bidrager 

således på en lang række punkter til opfyldelse af FN´s 17 verdensmål for bæredygtighed, se figur 1 herunder.  

 

Figur 1 Skovrejsning og verdensmålene. Skovrejsning bidrager positivt til 10 ud af 17 mål. 

At være landets største skovrejser forpligter. Både i forhold til en ansvarlig forvaltning af de statslige midler til 

skovrejsningen, i forhold til at være en professionel samarbejdspartner og i forhold til at skabe fremtidens skove for og 

med borgerne.   
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Nærværende revision af regningslinjerne for den statslige skovrejsning udstikker rammerne for opgaven med at 

forøge skovarealet i Danmark til gavn og glæde for både borgerne og naturen, således at Naturstyrelsen kan løfte 

dette ansvar.  

De nye skove skal ikke udformes ens overalt i landet, men efter ensartede rammer. Derfor er der inden for rammerne 

plads til lokale tilpasninger, så skovene kan udformes ud fra konkrete forhold og ønsker. 

LÆSEVEJLEDNING 

Retningslinjerne er opdelt i to dele.  

Del 1: Samarbejdsaftalen: Beskriver retningslinjerne for processen med at skabe rammerne for et 

partnerskab om et skovrejsningsprojekt.  

Del 2: Skovrejsningen: Beskriver retningslinjerne for processen med at realisere skovrejsning fra opkøb 

af jord i etaper og til plantning af etapen er gennemført.  Realisering af et skovrejsningsprojekt 

gennem mange etaper kan ofte vare mange årtier, f.eks. Vestskoven, som har været undervejs i mere 

end 50 år.  

Retningslinjerne er inddelt i 10 faser, der hver beskriver og sætter rammen for et bestemt procestrin. De fleste 

retningslinjer sætter en hovedregel der i udgangspunktet følges, men der gives også mulighed for at tilpasse rammen 

til det konkrete planlægning. Del 1´s Fase 1-3 er de indledende faser fra ide, til der foreligger en egentlig 

samarbejdsaftale med en eller flere partnere. Når samarbejdsaftalen er på plads, vil skovrejsningens faser 4-10 i Del 2 

blive gentaget, hver gang der erhverves et nyt areal i projektområdet. Der er således tale om en iterativ planlægnings- 

og anlægsproces, hvor der bør overvejes forundersøgelse, borgerinddragelse, planlægning og anlæg/drift hver gang, 

der erhverves et areal. Denne gentagende proces fordrer, at der allerede i de indledende faser udarbejdes en 

konceptuel helhedsplan. Helhedsplanen skaber en overordnet ramme hvor de enkelte etaper/erhvervelser kan 

planlægges ud fra. Derved sikres en rød tråd gennem hele projektet – uanset om projektperioden er 5 år eller 30 år. 

Når en skovrejsningsetape er gennemført indgår det nye skovareal forvaltningsmæssigt i Naturstyrelsens arealdrift. 

Naturstyrelsens arealdrift er bl.a. styret af lovgivning, herunder skovloven og naturbeskyttelsesloven, samt 

Naturstyrelsens interne strategier og retningslinjer.  Disse regler og retningslinjer har også betydning for, hvordan 

skovrejsningen skal planlægges. Derfor vil retningslinjerne for skovrejsningen i en række tilfælde, henvise til, at 

planlægningen skal ske ud fra et andet sæt retningslinjer for særlige fagområder, f.eks. retningslinjerne for 

naturforvaltning, som led i skovrejsningens integration med Naturstyrelsens øvrige arealforvaltning.  

Alle øvrige relevante notater mm om skovrejsning findes på intranettet under Skovrejsning: Det faglige indhold  

Projekter og Partnerskaber  Skovrejsning:  https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/projekter-

partnerskaber/skovrejsning/Sider/default.aspx  

https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/projekter-partnerskaber/skovrejsning/Sider/default.aspx
https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/projekter-partnerskaber/skovrejsning/Sider/default.aspx
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FASE 1. UDVIKLING AF PROJEKTIDE 

Ideen til et nyt skovrejsningsprojekt kan opstå på mange forskellige måder, f.eks. ud fra en kommunes ønske om 

rekreative arealer i forbindelse med byudvikling, et vandværks behov for at kunne beskytte vigtige 

grundvandsressourcer eller noget helt tredje. Men uanset bevæggrunden er det vigtigt at få belyst potentialet for et 

nyt projekt. Det sker gennem udvikling af projektideen. 

RETNINGSLINJE 1.1.  DER INDHENTES ACCEPT TIL UDVIKLING AF PROJEKTIDE HOS NATUR.  

Ideer til nye skovrejsningsprojekter opstår oftest i forbindelse med dialog med den lokale enheds samarbejdsparter - 

typisk kommuner og forsyningsvirksomheder, men andre organisationer vil også kunne være part i et 

skovrejsningsprojekt. Efter de første indledende drøftelser og brainstorm om projektmuligheden vil der være behov 

for mere konkret og målrettet at afklare, om og hvordan ideen kan omsættes til et konkret projekt. Inden dette 

arbejde sættes i gang, skal den lokale enhed orientere Natur. Natur skal foretage en hurtig vurdering af hvorvidt der er 

plads i projektporteføljen til et nyt projekt og meddeler dette til enheden.  

Enheden opretter en aftale-sag NST-1161-XXXXX, hvor relevante akter vedrørende projektet og samarbejdet med 

kommunen og evt. vandforsyningsselskabet journaliseres.  

RETNINGSLINJE 1.2. PROJEKTPOTENTIALET SCREENES, SOM OPSTART PÅ UDVIKLING AF PROJEKTET. 

Den lokale enhed laver en screening af projektets potentiale. Screeningen laves ud fra eksemplet som findes på siden 

”Samarbejdsaftalen” på Intra. Formålet med screeningen er på et tidligt tidspunkt at få et godt kendskab til området, 

hvor projektet udvikles, så der kan tages højde for de faktiske forhold i udviklingen af projektet. Desuden er det et 

formål på et tidligt tidspunkt at forventningsafstemme med projektets parter.  

Screeningen omfatter bl.a.: 

 Kendskab til den kommunale og regionale planlægning for området, herunder udpegninger som kan 

fremme/hindre skovrejsning, f.eks. råstofplaner, kommuneplaner og lokalplaner. 

 Beskyttelser og fredninger af natur, kulturmiljø mv., som kan hindre eller der skal tages hensyn til i 

skovrejsningen. 

 Områdets rekreative indhold og potentiale.  

 Områdets naturmæssige indhold. 

 Områdets landskabelige indhold. 

 Grundvandsbeskyttelsesinteressen og omfanget af drikkevand, som indvindes fra området. 

 Kendskab til ejendomsstrukturen og vurdering af fremkommeligheden af et projekt, f.eks. ved direkte kontakt til 

centrale lodsejere. 

 Forslag til projektafgrænsning, skøn over projektets omkostning til opkøb og anlæg, samt tidshorisont. 

 Forventningsafstemning med parterne om finansiering og ansvarsfordeling.  

 Interessentanalyse i forhold til om der kunne være flere relevante partere i projektet eller parter, som det er 

vigtigt på et tidligt tidspunkt at orientere.  

Det samlede projekt bør minimum være 50 ha og gerne større. De første erhvervelser i projektet kan godt være 

mindre, men der skal være en rimelig forventning om at der på langt sigt vil kunne købes arealer op, så skoven vil få et 

rimeligt volumen. I særlige tilfælde kan projektområdet efter drøftelse med Natur være mindre, f.eks. i direkte 

tilknytning til mindre bysamfund.  
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På baggrund af screeningen, udarbejdes en konceptuel helhedsplan af områdets potentiale, herunder mulig placering 

af tilplantede og lysåbne arealer, adgangsmuligheder og overordnede stiforbindelse i området. Der skal ikke 

udarbejdes en detailplan, men en overordnet plan som visualiserer områdets muligheder. Helhedsplanen skal 

efterfølgende bruges til at sikre en overordnet sammenhæng når der etapevist erhverves og planlægges arealer i 

projektet. Helhedsplanen kan løbende justeres og tilpasses når der opstår ny viden, nye behov o.l.  

Screeningen bør udarbejdes i samarbejde med projektets parter.  

RETNINGSLINJE 1.3. PROJEKTETS SAMARBEJDSPARTNERE OG FINANSIERING AFKLARES. 

Det skal afklares hvem der er projektets samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere er organisationer, som har en 

væsentlig interesse og indflydelse i projektet, enten økonomisk eller planlægningsmæssigt. Som udgangspunkt skal 

kommunen altid være part i aftalen. Kommunen skal være en aktiv part i projektet således at kommunen i sin 

planlægning fremmer skovrejsningsprojektet, understøtter tilgængelighed til skovrejsningen. Ligesom det er 

væsentligt at byrådet og relevante udvalg støtter skovrejsningen. 

Når parterne er kendte, skal der laves indledende drøftelser om projektets finansiering og parterne skal tilkendegive 

en velvilje til at medfinansiere projektet. Det må som minimum forventes, at der kan opnås ekstern medfinansiering af 

jordkøb på 60 % i aftalerne, jf. retningslinje 2.2. Flere parter kan bidrage til finansieringen. I nogle tilfælde bidrages der 

med anden finansiering, typisk i form af overdragelse af en del af jorden, som skal indgå i skovrejsningsprojektet. I 

sådanne tilfælde kan værdien af jorden omregnes til en medfinansierings-procent.   

Ekstern medfinansiering er ikke en sikkerhed for, at Naturstyrelsen til hver en tid kan levere sin andel af 

finansieringen, da Naturstyrelsens mulighed for finansiering i de enkelte år afhænger af den årlige finanslovsbevilling 

til skovrejsning. Fordelingen af årets bevilling sker ud fra en helhedsbetragtning baseret på medfinansieringsprocent, 

sammenhæng/arrondering i forhold til eksisterende arealer og strategiske arealer i forhold til muligheder for friluftsliv 

og grundvandsbeskyttelse. 

RETNINGSLINJE 1.4. MANDATPAPIR OG GODKENDELSE AF NATUR/DIR. 

Den lokale enhed udfylder et mandatpapir og sender dette til Natur sammen med screeningen. Eksempel på 

mandatpapir findes under ”Samarbejdsaftalen” på Intra. Natur indstiller herefter projektet til Direktionens 

godkendelse. Herefter meddeler Natur mandat til den lokale enhed om udarbejdelse af en samarbejdsaftale. I 

mandatet kan der evt. fastlægges et spillerum i forhold til f.eks. medfinansieringsprocent, projektstørrelse mv., som 

den lokale enhed kan arbejde indenfor i den videre proces med en samarbejdsaftale.   
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FASE 2. SAMARBEJDSAFTALEN 

Når fase 1 er gennemført, og Direktionen har givet mandat til at igangsætte et nyt skovrejsningsprojekt er næste trin 

at lave en samarbejdsaftale.  

RETNINGSLINJE 2.1.  DER UDARBEJDES EN SAMARBEJDSAFTALEN MED PROJEKTETS PARTER.  

Aftalen udarbejdes af den lokale enhed med input fra parterne. Samarbejdsaftalen baseres på Naturstyrelsens 

standardparadigme som findes på Intra. Det er Naturs ansvar at holde paradigmet opdateret. 

Samarbejdsaftalens formål er at fastlægge de præcise rammer for skovrejsningsprojektet, herunder afgrænsning af 

projektområdet, de deltagende parters forpligtigelser og forbehold og den økonomiske byrdefordeling. 

Samarbejdsaftalen er også det dokument, som bruges af forsyningsselskaberne til at opnå godkendelse i 

Forsyningssekretariatet. Derfor er det vigtigt, at aftalen også tydeliggør skovrejsningens værdi som 

grundvandsbeskyttelse.  

Den lokale enhed inddrager i relevant omfang Natur i forbindelse med udarbejdelse af aftalen. Natur kan efter behov 

deltage i møder med samarbejdsparterne.  

RETNINGSLINJE 2.2.  PARTERNES ØKONOMISKE BIDRAG SKAL PRÆCISERES I SAMARBEJDSAFTALEN. 

I aftalen præciseres den økonomiske byrdefordeling. I 2002 besluttede daværende minister at statslig skovrejsning 

skal gennemføres i partnerskab og med minimum 50 % medfinansiering af erhvervelsesudgifterne for jorden. 

Udviklingen har været i retning af at medfinansieringen bliver større og større, da der er flere og flere projekter som 

konkurrerer om at få del i midlerne. Så der forventes minimum 60 % ekstern medfinansiering af jordkøb.  

Medfinansiering er et vigtigt prioriteringskriterie for den årlige tildeling af bevillinger, således at aftaler med højest 

medfinansiering bliver prioriteret først. Der bør derfor arbejdes for, at de eksterne partnere bidrager med en høj 

medfinansiering, for at øge sandsynligheden for at projektet tildeles bevilling.  

Hvis en samarbejdspartner forventes at ville gøre brug af muligheden for en ”afbetalings- og opsparingsordning” hos 

NST, skal den lokale enhed orientere Natur. Der er i ”Instruks om afbetalings- og opsparingsordning i NST” angivet et 

beløbsloft for hhv. opsparinger og tilgodehavender, og Natur skal godkende, at en ny aftale kan indgås. Instruksen 

findes på intranettet under Skovrejsning. 

Det skal præciseres, hvordan udgifter til en eventuel forundersøgelse, jordfordeling eller lignende ekstraordinære 

udgifter fordeles. I udgangspunktet bør sådanne udgifter medfinansieres med samme fordeling som 

arealerhvervelserne, eller som minimum 50/50 fordeling. Ligeledes bør der på forhånd tages stilling til håndtering af 

eventuelt store bygningskomplekser, f.eks. svineproduktion, lagerbygninger o.l. i projektområdet, da erfaringen viser, 

at disse rummer en betydelig risiko for ekstraordinære omkostninger/tab.  

Udgifter til tinglysning af de deklarationer og servitutter, der pålægges erhvervede arealer i henhold til 

samarbejdsaftalen, bør i udgangspunktet påhvile den part, der får fordel af servitutten, f.eks. så forsyningsselskabet 

betaler for tinglysning af forbud mod anvendelse af pesticider og gødning.  

Som standard kan samarbejdsaftalen indeholde aftale om tinglysning af følgende deklarationer på erhvervede arealer;  

- Forbud mod anvendelse af pesticider og evt. gødning.  

- Forkøbsret i tilfælde af at Naturstyrelsen vil sælge arealerne. 
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- Rettighed til at etablere anlæg til indvinding af drikkevand uden kompensation til Naturstyrelsen. 

 

Der kan ikke umiddelbart indgås aftale om yderligere begrænsninger af aktiviteter f.eks. jagtforbud eller fremtidig 

drift, men hvis samarbejdspartnerne har særlige ønsker skal mulighederne afklares med Natur.   

RETNINGSLINJE 2.3. SAMARBEJDSAFTALEN SKAL MILJØVURDERES. 

Samarbejdsaftalen er at opfatte som en plan på linje med lokalplaner. Samarbejdsaftalen er derfor omfattet af bilag 2 

i Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25/10/2018. Aftalen skal miljøvurderes i henhold til lovens § 8 stk. 1 nr. 1, i det 

den fastlægger planlægningsmæssige anvendelsesbegrænsninger i et givent område. I henhold til § 10 skal 

Naturstyrelsen og kommunen, som udarbejdende myndighed, i fælleskab gennemføre en miljøvurdering af 

samarbejdsaftalen ud fra lovens bilag 3. Miljøvurderingen skal i mindst 8 ugers offentlig høring inden 

samarbejdsaftalen underskrives. Høringen offentliggøres på kommunens hjemmeside og nst.dk. Høringen kan også 

kombineres med det offentlige møde under retningslinje 2.5. 

Se mere om miljøvurdering under Skovrejsning på Intra.  

BEMÆRK - at denne miljøvurdering af samarbejdsaftalen ikke er en miljøvurdering af tilplantningsplaner – de konkrete 

tilplantningsplaner skal efterfølgende miljøvurderes som et konkret projekt, se retningslinje 8.2. 

RETNINGSLINJE 2.4. AFTALEN SKAL GODKENDES AF DIREKTIONEN.  

Når parterne i samarbejdsaftalen er enige om aftalens ordlyd, skal aftalen godkendes af Hovedkontoret. Aftalen 

sendes til Natur, som koordinerer høring internt.  

Når samarbejdsaftalen er godkendt i hovedkontoret og af alle parter, forelægges denne for direktionen til endelig 

godkendelse og evt. underskift (se retningslinje 2.5.).  

Samtidig inddrages Presse i forhold til håndtering af offentliggørelse mv. og vurdering af, om projektet har national 

interesse.   

RETNINGSLINJE 2.5. SAMARBEJDSAFTALEN MARKERES VED OFFENTLIGT MØDE. 

Indgåelse af aftalen kan markeres lokalt, f.eks. med et arrangement hvor aftalen underskrives i fællesskab med 

samarbejdsparterne. Når aftalen er godkendt af direktionen kan den lokale skovrider underskrive aftalen på vegne af 

Naturstyrelsen. Aftalen skal præsenteres på et offentligt møde, evt. med et forudgående lodsejermøde, så lokale 

borgere får kendskab til projektet. Det kan være med til i endnu højere grad at sikre lokal forankring, og at lodsejerne i 

projektområdet bliver opmærksomme på muligheden for at sælge jord til projektet. 

I forbindelse med mødet nedsættes en brugergruppe/interessegruppe for den nye skov. Brugergruppen bør bestå af 

interesse organisationer, lokale foreninger mv. Brugergruppen inddrages når der erhverves arealer, som skal 

planlægges.  

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
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FASE 3. INTERN ORGANISERING AF SKOVREJSNINGEN 

RETNINGSLINJE 3.1. ORGANISERING AF PROJEKTET PÅ ENHEDEN. 

Der kan med fordel tidligt i forløbet laves en intern organisering, som sikrer, at den lokale enheds faglige kompetencer 

i forhold til naturnær skovdrift, forvaltning af de åbne naturarealer, friluftsliv og formidling, kulturmiljø etc. kommer 

hensigtsmæssigt i spil undervejs i planlægningsfasen, i forbindelse med anlæg og ved overgangen til drift. Dette 

medvirker til at kvalitetssikre planen, og til at få planen forankret i driftsorganisationen.  

 

  



13 

 

 

 

DEL 2  

SKOVREJSNIN

GEN  
 

 

 

  



14 

 

 

 

FASE 4. AREALERHVERVELSER 

Når der foreligger en samarbejdsaftale med underskrift fra alle parter, skal den lokale enhed i gang med at erhverve 

arealer i projektet. Det er et opsøgende arbejde. Yderligere information og paradigmer findes på intranettet: Få hjælp 

til Forvaltning  Jura  Køb eller Salg: https://intra.mfvm.dk/nst/hjaelp/forvaltning/jura/Sider/default.aspx   

Der findes tre typer af erhvervelser: direkte handel, jordfordeling og magelæg. 

For alle erhvervelsessager opretter den lokale enhed en captia-sag i sagsgruppe NST-512-xxxxx. Journalnummeret skal 

fremgå af al korrespondance om erhvervelsen. Det er enhedens ansvar at holde journalsagen ajour.  

RETNINGSLINJE 4.1. ERHVERVELSE VED DIREKTE HANDEL. 

De fleste erhvervelser sker ved direkte handel, dvs. NST køber ejendommen direkte af sælger.  

RETNINGSLINJE 4.1.1. GODKENDELSE FRA SAMARBEJDSPARTER OG NATUR. 

Når den lokale enhed har viden om en mulig erhvervelse, skal Natur orienteres og forhåndsgodkende og reservere 

bevilling. Derefter skal projektets parter høres og give samtykke til, at pågældende areal kan erhverves, og at parterne 

vil/kan medfinansiere arealet. 

RETNINGSLINJE 4.1.2. NST SKAL ALTID FORHANDLE DEN BEDSTE PRIS.  

Når der er samtykke fra parterne og Natur, forhandler den lokale enhed færdig med sælger. Enheden skal til hver en 

tid forhandle det bedst opnåelige salgstilbud. NST må ikke være markedsførende på prisdannelsen. Dette sikres ved 

det formelle krav om, at den af sælger tilbudte pris skal godkendes af Vurderingsstyrelsen. 

Der kan indgås særlige vilkår som en del af handlen, forudsat at de afspejles i prisniveauet, f.eks. vilkår om at sælger i 

et tidsrum bliver boende i huset, beholder dyrkningsretten, jagtretten eller lignende. Der skal i hver handel foretages 

en konkret vurdering af vilkårene, herunder hvorvidt de særlige vilkår er attraktive og/eller nødvendige for 

erhvervelsen. Alle typer aftaler, hvor modparten får særlige vilkår/rettigheder, skal følge NSTs retningslinjer og 

kontrakt-paradigmer, f.eks. jagtudleje eller landbrugsforpagtning. Vilkårene skal altid ske til markedsværdi. Særlige 

vilkår kan i udgangspunktet maksimalt aftales i op til 5 år. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med aftaler om 

fortsat dyrkningsret skal gælde forbud mod anvendelse af pesticider.  

Der udfyldes et salgstilbud, som underskrives af sælger. Paradigmet indeholder de oplysninger, som skal bruges i den 

videre sagsbehandling. Husk at medtage særlige vilkår, betalingsrettigheder mv. i salgstilbuddet.  

Salgstilbud, kortbilag, parternes samtykke og evt. motivation sendes til Natur, som formidler videre til Jura, der får 

sagen vurderet hos Vurderingsstyrelsen. Det er kun Jura, som har kommunikation med Vurderingsstyrelsen. Hvis 

Vurderingsstyrelsen ikke godkender handelsprisen, kan der forsøges en ny forhandling med sælger.  

RETNINGSLINJE 4.1.3. UDFÆRDIGELSE AF KØBSAFTALE OG UNDERSKRIFT AF AFTALE. 

Hvis Vurderingsstyrelsen godkender prisen, orienterer Jura den lokale enhed og Natur. Natur skriver en bevilling som 

lægges på købssagen. I tilfælde af at der erhverves dele af en ejendom hvor en eller flere matrikler deles, beder den 

lokale enhed en landinspektør om at opmåle ejendommen og lave et tinglysningsrids. Landinspektørens arbejde kan 

laves samtidigt for flere handler i samme projekt, hver enkelt handel skal blot kunne opgøres særskilt. Hvis der kun 

https://intra.mfvm.dk/nst/hjaelp/forvaltning/jura/Sider/default.aspx
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erhverves hele matrikler kan enheden efter anvisning fra Jura selv lave det nødvendige tinglysningsrids. Vær 

opmærksom på det kan være en fordel at afmærke nye skel tydeligt i terrænet således at der tidligt er enighed om de 

fremtidige skel.  

Jura gennemgår ejendommens servitutter mv. og sender en gennemgang heraf til den lokale enhed. Er der servitutter 

eller andet på ejendommen, som er til gene eller risiko for NSTs ejerskab, vurderer Jura og enheden i fællesskab – evt. 

med bistand fra Natur, hvorvidt NST ønsker at gennemføre handlen. Fortsættes handlen udarbejder Jura købsaftale i 

dialog med enheden og sælger. Når der er enighed om købsaftalens indhold, sender Jura aftalen til enheden, som 

foranlediger aftalen underskrevet af sælger, hvorefter den returneres til Jura sammen med et udfyldt anlægsskema og 

en bekræftelse fra sælgers bank på, at der er oprettet en deponeringskonto.  

Når aftalen er underskrevet af begge parter, sender Jura en anmodning til Regnskab om at deponere købssummen.  

Enheden beder sælger om at relaksere/aflyse evt. pant i ejendommen. Sælger afholder selv alle udgifter til dette. NST 

tillader ikke, at der sker indfrielse af evt. pant med det af NST deponerede beløb, medmindre sælgers bank stiller 

garanti for at køber opnår tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde. Jura skal have besked, når der er sket 

aflysning/relaksation af pantet.  

Når der foreligger tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde sender Jura en anmodning til Regnskab om at meddele 

banken, at købesummen kan frigives.  

RETNINGSLINJE 4.2. ERHVERVELSER GENNEM JORDFORDELING. 

Jordfordeling kan anvendes hvis der blandt en række lodsejere enten er interesse i at sælge eller at bytte jord, som vil 

kunne føre til, at NST som resultat erhverver en passende mængde jord i projektområdet  

RETNINGSLINJE 4.2.1. DER LAVES AFTALE MELLEM PROJEKTPARTERNE OG NATUR.  

Skovrejsningsprojektets parter samt Natur skal samtykke i, at der igangsættes en jordfordeling. Udgifter der er 

forbundet med selve jordfordelingsarbejdet bør, som nævnt i Fase 2, deles mellem parterne. Natur vil i givet fald 

reservere en økonomisk ramme til jordfordelingsudgifter og de forventede erhvervelser. Udgifter til tinglysning mv. 

afholdes af NST.  

RETNINGSLINJE 4.2.2. JORDFORDELINGSOPGAVEN SKAL I UDBUD. 

Opgaven med lodsejerundersøgelse og jordfordeling skal i udbud hos 2-3 rådgivere. Den lokale enhed kan rådføre sig 

med udbudsfolkene i Driftscenteret. 

Den lokale enhed kan også selv være jordfordeler, men så bør sagen være overskuelig med få, velvillige lodsejere.  

RETNINGSLINJE 4.2.3. NATUR SKAL UNDERSKRIVE JORDFORDELINGSOVERENSKOMSTERNE. 

Den valgte jordfordeler forhandler med potentielle lodsejere og indgår individuelle aftaler med den enkelte lodsejer, 

om hvad denne evt. sælger og køber. Aftalerne noteres på en jordfordelingsoverenskomst. For NSTs vedkommende 

skal overenskomsten underskrives af enten Natur eller Jura, mens det er den lokale enhed, som i samråd med 

jordfordeleren har overblikket over, hvilke arealer NST søger at erhverve. Enheden skal være opmærksom på, at der 

skal laves en miljøvurdering forud for kendelsesmøde. Jordfordeleren vil være behjælpelig med dette.  
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Handelsprisen i jordfordelinger skal ikke godkendes af Vurderingsstyrelsen, jf. bestemmelsen i Budgetvejledningen. 

Det er jordfordeleren, evt. med bistand fra en ejendomsmægler, som fastsætter og godkender prisen. I tilfælde af at 

NST selv er jordfordeler skal priserne godkendes af Vurderingsstyrelsen.  

Alle overenskomster forelægges ved et kendelsesmøde for jordfordelingskommissionen der skal godkende de enkelte 

overenskomster. Efter kommissionens godkendelse, gennemfører, en af jordfordeleren udvalgt landinspektør, de 

aftalte matrikulære berigtigelser og jordfordelingsresultatet noteres hos tinglysningen.   

Betaling af fakturaer for selve jordfordelingsarbejdet, landinspektøren mv. bogføres af Natur.  

I modsætning til direkte handel er Jura kun i begrænset omfang inddraget i jordfordelingssager. 

Jordfordelingsredskabet er fastlagt af jordfordelingsbekendtgørelsen. 

Se mere om jordfordeling her: https://lbst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/  

RETNINGSLINJE 4.3. ERHVERVELSE VED MAGESKIFTE. 

Et mageskifte anvendes, når NST og en lodsejer bytter jord. I nogle tilfælde kan NST erhverve jord uden for 

projektområdet. Jorden kan så enten afhændes i en jordfordeling eller i et mageskifte. Mageskifte kan også benyttes 

inden for projektområdet til at opnå en bedre arrondering af erhvervelserne til skovrejsning. I så fald skal 

mageskifterne gennemføres, inden de erhvervede arealer pålægges fredskovspligt.  

Proceduren for mageskifte er meget lig almindelig handel. Mageskiftet skal have samtykke fra parterne og Natur, og 

Vurderingsstyrelsen skal godkende mageskiftet. Når aftalen er på plads og godkendt af Vurderingsstyrelsen, 

udarbejder Jura mageskifteaftaler. 

Den lokale enhed og sælger aftaler, hvor meget jord der indgår i mageskiftet, og om det er et lige mageskifte uden 

kontant afregning, eller om en af parterne skal betale den anden part. Hvis NST afgiver mere værdi, end der 

modtages, skal handlen forelægges Finansministeriet til godkendelse via aktstykke, da der skal søges undtagelse fra 

Budgetvejledningens bestemmelse om, at salg af offentlig ejendom skal ske ved udbud. Aktstykket udarbejdes i 

samarbejde med Økonomi. Der skal forventes en øget sagsbehandlingstid på mindst 2 måneder.   

RETNINGSLINJE 4.4. NATUR OPKRÆVER MEDFINANSIERING FRA SAMARBEJDSPARTERNE. 

Når en erhvervelse er gennemført, er det Natur, som i samråd med den lokale enhed, opkræver medfinansiering fra 

projektets parter.  Med udgangspunkt i parternes samtykke inden erhvervelsen, udsender Regnskab, på foranledning 

af Natur, en faktura på opkrævningen. Parterne faktureres det beløb, som erhvervelsesprisen ganget med parternes 

medfinansieringsprocent bestemmer.  

Udgifter til handelsomkostninger, f.eks. tinglysning, landinspektør mv. medfinansieres i udgangspunktet ikke og 

afholdes således af NST. Det er den lokale enhed, som bogfører disse fakturaer på arealkøbsopgaven.  

RETNINGSLINJE 4.5. OPKØBTE BYGNINGER BØR SNAREST MULIGT FRASÆLGES. 

Som hovedregel skal køb af bygninger søges undgået, men ofte vil erhvervelsen omfatte en hel ejendom inkl. 
bygninger. Erhvervede bygninger skal som udgangspunkt sælges hurtigst muligt og provenuet fra salg går tilbage til 
skovrejsningsmidlerne. I sjældne tilfælde kan det give mening at beholde bygningerne til f.eks. skovløberbolig, 
friluftsbase eller lignende. Dette skal aftales med Natur.  
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Når ejendommen er erhvervet, udstykkes bygningsmassen med et passende areal. Størrelsen på arealet, der 

frastykkes, afhænger af, hvad der vurderes landskabeligt passende og fagligt nødvendigt i forhold til projektets formål. 

Eksisterende naturlige afgrænsninger som levende hegn, veje og vandløb følges så vidt muligt.  

I nogle tilfælde vil bygningsmassen være i så dårlig stand eller få en uhensigtsmæssig placering i skoven, at 

bygningerne bør nedrives. Dette vil skulle finansieres af skovrejsningsbevillingen, og i alle tilfælde skal det koordineres 

med Natur.  

Landbrugspligten skal fjernes på bygningsparcellen, med mindre helt særlige forhold foreligger. 

Landejendomme har ofte tilhørende driftsbygninger, der gør det oplagt for nye ejere at have et mindre dyrehold til 
hobbybrug. Dette kan muliggøres ved at udstykke ejendommen med op til 1,5-2 ha; derved bliver ejendommen mere 
attraktiv og sikrer et bedre provenu ved salget. Bl.a. fordi der derved automatisk skabes afstand til den nye skov, så 
uhensigtsmæssigheder med skygge o.a. undgås. Der anbefales minimum 30 meter fra skel til bygning og have.  

Salg med meget lidt areal, ud over den eksisterende have er f.eks. aktuelt, hvis bygningen ligger i et vigtigt 
vandindvindingsområde eller tæt på en sø, et naturligt udsigtspunkt eller hvis bygningen og have i sig selv ikke tilsiger 
det. Det kan også overvejes i samråd med Vandforsyningen at få tinglyst pesticidforbud på ejendommen, der 
frasælges.  

Hvis en bygning, f.eks. som et led i handlen, udlejes til sælger i en periode, indgår bygningen i den lokale enheds 
bygningsdrift på statsvirksomheden. Dvs. den lokale enhed afholder løbende udgifter og får lejeindtægter. Hvis der i 
perioden opstår behov for større reparationer afholdes disse i udgangspunktet af statslig skovrejsning, men dette skal 
aftales med Natur i hver enkelt sag. Når ejendommen fraflyttes dækkes løbende omkostninger fra til salg eller 
nedrivning af skovrejsningsmidlerne.  

RETNINGSLINJE 4.5. ENHEDEN HAR ANSVARET FOR AT RELEVANTE DEKLARATIONER TINGLYSES  PÅ 

ERHVERVEDE AREALER.  

Den lokale enhed skal i samarbejde med Jura sikre, at der tinglyses de deklarationer som er aftalt i samarbejdsaftalen. 

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at anvende en opdateret deklaration i forhold til den der bilag til 

samarbejdsaftalen. I de tilfælde skal samarbejdspartnerne godkende eventuelle ændringer i deklarationsteksten.  
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FASE 5. FORUNDERSØGELSE 

Formålet med forundersøgelse af den enkelte erhvervelse er at sikre et solidt kendskab til ejendommen, som der skal 

rejses skov på, for at have en basis for en professionel planlægning. 

RETNINGSLINJE 5.1. DER SKAL GENNEMFØRES EN FORUNDERSØGELSE AF DET ERHVERVEDE AREAL. 

Der skal gennemføres en forundersøgelse af det erhvervede areal, for at afdække arealets potentiale og bindinger. 

Forundersøgelse omfatter mange af de samme forhold, som indgik i screeningen. Men da der kan gå mange år fra en 

projektscreening til at den enkelte ejendom købes, kan mange forhold være ændret, ligesom der er forhold, der vil 

være behov for at få uddybet.  

Der skal foretages en registrering af fortidsminder og diger, i henhold til Fortidsmindepolitikkens Bilag 5: 

https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/oevrig-arealdrift/kulturhistorie/fortidsmindeomraadet/Sider/default.aspx  

Tilsvarende laves en forespørgsel til kommunen om planlægningsmæssige forhold, beskyttelsesforhold, kendskab til 

ledninger, etc. 

Der inddrages eventuelle problemstillinger fra servitutgennemgangen i forbindelse med erhvervelsen. I forhold til 

ledninger indhentes supplerende oplysninger fra f.eks. ledningsejere, hvis der er tvivlsspørgsmål. Den mest præcise 

afklaring af omfanget af ledninger kan fås ved at købe en søgning i ledningsregisteret LER. 

RETNINGSLINJE 5.2. DER BØR GENNEMFØRES EN JORDBUNDSUNDERSØGELSE. 

Forundersøgelse af jordbundsforholdene skal understøtte planlægningen bl.a. i forhold til valg af træarter, placering af 

lysåbne arealer mv. 

Det kan være relevant at få gennemført en jordbundskortlægning med jordprøvetagning, profilanalyse og evt. måling 

af jordens ledeevne. I andre tilfælde vil der være tilstrækkeligt eksisterende data så en decideret kortlægning ikke er 

nødvendig. I tilfælde af mindre arealer som udfylder huller i skovrejsningen og hvor naboarealerne tidligere er blevet 

kortlagt kan en jordbundskortlægning også undlades.   

Den lokale enhed rekvirerer og betaler for kortlægningen som en del af skovrejsningsbevillingen. 

RETNINGSLINJE 5.3. DER BØR GENNEMFØRES EN HYDROLOGISK UNDERSØGELSE. 

Der bør laves en hydrologisk forundersøgelse der kan danne grundlag for genskabelse af naturlig hydrologi og evt. nye 

vandhuller, som efterfølgende kan få indflydelse på placering af skovveje og stier samt afgræssede områder. Det er 

også vigtigt at sikre, at der fortsat kan afledes vand fra private arealer opstrøms skovrejsningsområdet. Gamle kort kan 

give god inspiration og viden til undersøgelsen.  

Ved forundersøgelsen registreres eksisterende vandløb, grøfter og dræn, lavninger, kulstofrige områder, 

strømningsveje og højdeforhold langs skel. Vandløb og grøfter kan registreres via de kommunale GIS-kort. Drænkort 

fås fra de tidligere lodsejere eller købes af Orbicon. Lavninger, kulstofrige områder, strømningsveje og højdeforhold 

langs skel kan registreres i programmet SCALGO Live og i GIS-kort, hvis enheden selv laver forundersøgelsen. 

RETNINGSLINJE 5.4. DER SØGES KENDSKAB TIL LOKALE, POTENTIELLE REKREATIVE BRUGERE OG 

ADGANGSFORHOLD. 

https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/oevrig-arealdrift/kulturhistorie/fortidsmindeomraadet/Sider/default.aspx
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For at kunne planlægge en skov med gode muligheder for friluftsliv, skabes kendskab til hvilket aktuelt brug og hvilke 

potentielle brugere, der findes i området, og hvilken tilgængelighed, der er til området for brugerne.  

Kendskabet til områdets tilgængelighed og de potentielle rekreative brugere, benyttes både i forhold til den konkrete 

planlægning og i forbindelse med organisering af borgerinddragelsen.  

RETNINGSLINJE 5.5. AREALETS EKSISTERENDE VÆRDIER KORTLÆGGES. 

Arealets eksisterende værdier indenfor natur, landskab, kultur mv. kortlægges. Det kan være småbiotoper, læhegn, 

sten- eller jorddiger, § 3-arealer, udsigter og indsigter mv. Kortlægningen skal sikre, at eksisterende værdierne 

indarbejdes i planlægningen, så de understøttes og evt. udvides. Eksempelvis kan en gammel remise være 

udgangspunkt for et areal til naturlig tilgroning.   

RETNINGSLINJE 5.6. DET AFKLARES MED NATUR OM DER ER SÆRLIGE BEHOV FOR ANVENDELSE AF 

AREALET. 

Naturstyrelsen har løbende behov for at udlægge arealer til særlig anvendelse, f.eks. puljeskov, folkeskov, 

forsøgsareal, frøavl/forædling mv. Derfor skal det afklares med Natur, om arealet kan bruges til en særlig anvendelse. 

Når den lokale enhed har et overordnet kendskab til arealet, rettes henvendelse til Natur med henblik på afklaring af 

behov og egnethed.  

RETNINGSLINJE 5.7. DER SKAL UDARBEJDES OG GODKENDES EN PRINCIPSKITSE FOR 

SKOVREJSNINGEN. 

Med udgangspunkt i det konkrete kendskab til området som forundersøgelsen har givet, fortages en samlet vurdering 

af områdets potentialer i forhold til landskab, natur, kulturmiljø, skov, rekreative forhold mv. Vurderingen skal også 

inddrage de overordnede linjer fra helhedsplanen udarbejdet ved projektopstart og samspil til eksisterende arealer. 

På baggrund af den samlede vurdering udarbejdes en principskitse for, hvordan planen for området kan se ud. 

Principskitsen skal i grove 

træk vise, hvor der kan 

tilplantes, hvor der kan være 

åbne arealer, landskabelige 

forhold, f.eks. udsigter, 

placering af parkeringsplads 

og skovvej-/stisystemer.  

Principskitse med 

overvejelser om proces og 

overordnet indretning 

sendes til Natur til 

godkendelse forud for 

igangsætning af 

borgerinddragelsen og 

detailplanlægningen.  
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FASE 6. BORGERINDDRAGELSE I DEN KONKRETE PLANLÆGNING 

Et hovedformål med Naturstyrelsens skovrejsningsindsats er at forbedre og øge borgernes mulighed for bynære 

naturoplevelser og friluftsliv. Derfor er det vigtigt, at borgerne bliver taget med på råd i planlægningen. Selve 

borgerinddragelsen sker sideløbende med ”Fase 7. Planlægning af konkrete arealer”. 

Skovrejsning medfører store ændringer i landskabet. Selv om langt de fleste borgere på forskellige måder vil kunne 

have glæde af skovrejsningen i form af sikring af rent drikkevand og nye rekreative muligheder, så vil både naboer og 

kommende brugeres opfattelse af skovrejsningen ofte være påvirket af, hvordan der informeres om planlægningen af 

skoven, og hvordan borgerne har haft mulighed for at bidrage med viden og ønsker til planlægningen af skoven. En 

positiv oplevelse af forandringsprocessen vil skabe øget interesse hos borgerne for at følge skovens tilblivelse og lyst 

til at bruge skoven rekreativt helt fra begyndelsen af, men også skabe øget lokalt ejerskab til skoven.  

Formålet med borgerinddragelsen er at få gode ideer og ønsker til skovrejsningen fra borgerne på så tidligt et 

tidspunkt i planlægningen, at der er mulighed for at indarbejde de ønsker, der kan imødekommes i planen. 

Borgerinddragelsen skal medvirke til at skabe den bedst mulige plan. Det er Naturstyrelsens ansvar og faglige 

kompetence at afveje og planlægge for de mange forskellige interesser, hensyn og lovgivningsmæssige rammer, der er 

for planlægningen, og på den baggrund vurdere, hvilke ønsker der kan imødekommes.  

De ønsker, der kan imødekommes vil ofte være ønsker, som er gennemførlige på kortere eller længere sigt. Planen 

kan også omfatte faciliteter, som først vil være aktuelle på lidt længer sigt, f.eks. hvis det på et tidspunkt bliver muligt i 

et partnerskab at rejse midlerne til faciliteten.  

Borgerinddragelsen er desuden en god mulighed for at skabe lokalt kendskab til skovrejsningen, f.eks. gennem artikler 

i pressen.  

RETNINGSLINJE 6.1. DER GENNEMFØRES EN BORGERINDDRAGELSE TILPASSET AREALETS STØRRELSE, 

BELIGGENHED M.V. 

Gennemførelse af et skovrejsningsprojekt sker ved opkøb af større og mindre landbrugsarealer over en længere 

årrække. Disse arealer kan størrelsesmæssigt variere betydeligt. De friluftslivsmæssige muligheder og planlægningens 

kompleksitet hænger ofte sammen med arealets størrelse og arealets placering i forhold til eksisterende skovrejste 

arealer, byen og andre grønne områder. Omfanget af borgerinddragelse skal derfor tilpasses arealets skala.  

Ved opstart af planlægning for det første areal i et helt nyt skovrejsningsprojekt, er det særligt vigtigt, at lave en 

borgerinddragelse, hvor naboer, borgere og relevante interesseorganisationer får et godt kendskab til skovrejsningens 

formål og har mulighed for at komme med bidrag. Alt andet lige bør der derfor afsættes mere tid til borgerinddragelse 

i forbindelse med planlægning af de første arealer i et projektområde.  

Når et skovrejsningsprojekt har været i proces i en årrække, så der er opkøbt, gennemført tilplantning eller etableret 

en række faciliteter i et større omfang, vil yderlige skovrejsning ofte få karakter af ”huludfyldning”, sammenbinding 

eller arrondering. Selv om disse arealer også er vigtige for den samlede skovrejsning, vil planlægningen af disse arealer 

ofte være styret af den tidligere planlægning af de omkringliggende arealer og derfor ofte ikke rumme helt så mange 

muligheder eller behov for nye friluftsfaciliteter. Omvendt kan der også forekomme situationer, hvor der erhverves et 

mindre areal, som er en nøgleejendom i forhold et større rekreativt anlæg, som mange borgere længe har haft ønske 

om. Borgerinddragelse skal derfor tilpasses arealets potentiale for planlægning, som borgerne har mulighed for og 

interesse i at have indflydelse på.  
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Som udgangspunkt består en borgerinddragelse i 2 møder. Ved planlægning for store arealer kan det ofte være 

hensigtsmæssigt med flere møder/workshops, ligesom der kan forekomme mindre arealer, hvor det er tilstrækkeligt 

med ét møde eller i sjældnere tilfælde slet ingen møder.  

Nedenfor er angivet vejledende retningslinjer for minimumsborgerinddragelse der bør overvejes hver gang et nyt 

areal skal planlægges.  

Arealets størrelse og 
potentiale for inddragelse af 
borgernes ønsker o.l. 

Under 5 ha  
Uden 
potentiale 

Under 10 ha 
Begrænset 
potentiale 

Op til 20 ha 
Meningsfuld
potentiale 

Over 20 ha 

Minimumskrav Planen drøftes 
med den 
lokale enheds 
brugergruppe 
for projektet.  

 

1 offentligt 
møde  

2 offentlige 
møder  

  

2 offentlige møder med start og 
slutningen af planlægningen. 
Gerne suppleret med en 
dialogbaseret planlægning med 
møder undervejs i 
planlægningen, hvor borgere 
inddrages i og præsenteres for 
udkast til planen eller 
planlægning for særlige temaer, 
f.eks. friluftslig og adgang.  

 

Møderne annonceres i en lokal avis og på nst.dk. Der bør sendes direkte invitation til lodsejerne i projektområdet, 

brugergruppen for skovrejsningsprojektet, Naturstyrelsens Brugerråd, kommunens Grønne Råd, relevante 

interesseorganisationer, skoler og daginstitutioner, grundejerforeninger, borgerforeninger og lignende foreninger, 

som kan have interesse i planlægningen.  

Det første offentlige møde har til formål at fortælle om skovrejsningsprojektet generelt og de pågældende arealer 

konkret med henblik på at indhente ønsker til planlægningen. Derfor bør helhedsplanen for det samlede 

skovrejsningsprojekt fremlægges som en fælles ramme og kontekst for en formidling af kendskab til arealet. 

Formidlingen kan f.eks. omfatte, hvilke potentialer arealerne i den pågældende etape fagligt set har i forhold til skov, 

natur, landskab, kulturmiljø og friluftsliv. Der bør også fremlægges en skitse med de første overvejelser om en plan for 

etapen, så inviterede brugere og interessenter både får kendskab til den overordnede plan for hele 

skovrejsningsområdet og den pågældende etapes samspil med denne. Mødet vil ofte med fordel kunne holdes som en 

besigtigelse af det nye areal.  

Ved planlægning for store arealer er det hensigtsmæssigt med en mere dialogbaseret planlægning, hvor der undervejs 

i planlægningsprocessen holdes møder (workshops) om særlige temaer, f.eks. friluftsliv eller naturforbedringer, hvor 

Naturstyrelsen fremlægger foreløbige udkast til plan til dialog. Eller møder målrettet mod én eller flere særlige 

brugergrupper, f. eks. om friluftsinteresser som kan konflikte. Disse møder giver god mulighed for på et tidligt 

tidspunkt, at justere planen, hvis der i dialogen opstår nye ideer. Den dialogbaserede planlægning giver ofte en bedre 

funderet og mere bredt accepteret plan. 

RETNINGSLINJE 6.2. DEN ENDELIGE PLAN SKAL FREMLÆGGES PÅ ET OFFENTLIGT MØDE. 

I medfør af BEK nr. 1779 af 16/12/2015 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter, skal den 

endelige skovrejsningsplan præsenteres ved et offentligt møde, dvs. det andet offentlig møde i tabellen herover. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176445
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Formålet er at fremlægge Naturstyrelsens færdige udkast til plan for skovrejsningen og give borgerne mulighed for at 

komme med kommentarer og stille spørgsmål til planen. I forlængelse af mødet offentliggøres planen på 

Naturstyrelsens hjemmeside med en høringsperiode på 4 uger.   

TIDSLINJE FOR PLANLÆGNINGSPROCESSEN 

 

Figuren viser sammenspillet mellem planlægning, borgerinddragelse og godkendelser. Miljøvurdering af planen kan op 

til flere måneder i sagsbehandling.  
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FASE 7. PLANLÆGNING FOR KONKRETE AREALER 

På baggrund af landskabsvurderingen og den øvrige viden fremkommet i forundersøgelsen og borgerinddragelsen 

udarbejdes en samlet plan for udformning af det erhvervede areal. Det, at arealet udgør en større eller mindre del af 

det samlede skovrejsningsprojekt, skal afspejles i detailplanen (herefter planen) ved at f.eks. stiforløb, skovveje og 

artsvalg ses i sammenhæng med øvrige (herunder endnu-ikke erhvervede) arealer.  

Planlægningen gennemføres oftest som en iterativ proces, hvor man f.eks. indledningsvist med afsæt i de 

landskabelige forhold, planlægger tilgængeligheden til skoven i form af skovveje og stier, og dernæst kobler de øvrige 

planlægningstemaer på (skovbevoksede arealer, åbne arealer, hydrologi, friluftsfaciliteter etc.) Temaerne holdes op 

imod hinanden, forfines og justeres undervejs i planlægningen frem til en endelig plan. 

RETNINGSLINJE 7.1. PLANLÆGNINGEN SKAL LEVE OP TIL SKOVLOVENS BESTEMMELSER.  

Eftersom det er statsejet, bliver hele området automatisk fredskovspligtigt. Det skal derfor leve op til skovlovens krav 

til fredskovsarealer. Derfor skal planen udarbejdes i overensstemmelse med skovlovens formål for offentligt ejede 

skove (skovloven § 2). Det betyder, at der ved planlægningen af skoven skal lægges særligt vægt på at bevare og øge 

skovens biologiske mangfoldighed og sikre at, hensyn til landskab, natur, kulturmiljø, miljøbeskyttelse og friluftsliv 

tilgodeses (skovloven § 1) samt lægges vægt på at fremme udviklings- og forsøgsvirksomhed (skovloven § 2, stk. 2).  

RETNINGSLINJE 7.2. DE LANDSKABELIGE KVALITETER SKAL UNDERSTØTTES OG FORBEDRES.  

Skovrejsning forandrer et landskab markant. Skovrejsningen sker ofte i den kaotiske overgang mellem land og by med 

forskellige elementer i landskabet, såsom infrastruktur (veje, luftledninger mv.), industri, landbrug, beboelse osv. 

Skovrejsningen kan være en oplagt mulighed for at bløde op og integrere de forskellige elementer. Ved planlægningen 

skal der derfor tages hensyn til eksisterende kvaliteter og elementer i landskabet samtidig med at skoven planlægges 

så der skabes nye landskabskvaliteter, oplevelsesmuligheder og integration mellem de forskellige elementer.  

Den gode oplevelse af landskabet opnås bl.a. ved en varieret landskabsoplevelse, hvor borgerne ved færdsel gennem 

skovlandskabet oplever en passende variation af at færdes i en tæt skov, gennem eller på kanten af åbne naturarealer, 

større og mindre lysninger og udsigter. Et kuperet område vil ofte rumme forskellige udsigter, hvor de bedste udsigter 

kan bevares gennem udsigtskiler, som både kan være udsigter ind i og ud af skoven. Eksisterende småbiotoper kan 

være et godt udgangspunkt for et større naturareal.  

Der bør sigtes mod en fordeling mellem lysåbent areal og træbevokset areal, så der opstår et skovlandskab med 

variation mellem tæt skov, lysåbne områder, større eller mindre lysninger og udsigter og ikke mindst overgangszoner 

mellem de forskellige arealtyper.  

Variation opnås også gennem variation i brugen af træarter og træartssammensætninger, jf. retningslinjerne 7.7. og 

7.8.   

RETNINGSLINJE 7.3. SKOVVEJENE SKAL BÅDE UNDERSTØTTE SKOVDRIFTEN, BRUGERNE OG 

BIODIVERSITETEN. 

Skovveje er et vigtigt element i skovens opbygning. De udgør en del af skellettet i strukturen. Skovvejenes primære 

funktion er at sikre god infrastruktur til arealforvaltningen. Vejene skal anlægges så tunge maskiner og lastvogne uden 

problemer kan benytte skovvejene. De opbygges med en solid vejkasse og med minimum 4 meter rabat på hver side. 
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De brede rabatter skaber både aflægningsplads, lysindfald som sikrer tørre veje og er gode spredningskorridorer for 

arter tilknyttet lysåbne arealer.  

Ved placering af skovveje tages højde for, at jorderne, i takt med at der genskabes naturlig hydrologi, bliver vådere. 

Adgangen til skoven sker for en del brugeres vedkommende med udgangspunkt i parkeringspladser. 

Parkeringspladserne skal placeres synligt og ud til større veje, så de understøtter, at borgere nemt bliver 

opmærksomme på at skoven er offentlig. Langt de fleste brugere af skoven færdes udelukkende på skovveje og stier. 

Derfor skal linjeføringen tilrettelægges, så den giver gode og varierede oplevelser på turen rundt i skoven. 

Forud for skovrejsningen er det vigtigt, at der i samarbejde med kommunen sikres naturlige sti og vejadgange til 

skoven, så det undgås at borgerne de facto ikke kan benytte skoven, f.eks. grundet en større landevej, som kun få tør 

gå over, manglende veje frem til skoven o.l. 

Etableres vejen med vejkasse som går dybere end almindelig pløjedybde, skal der foretages arkæologiske 

forundersøgelse jf. beskrivelse i bilag 5 til Fortidsmindepolitikken. Det lokale museum skal anmodes om en udtalelse 

efter museumslovens § 25. 

RETNINGSLINJE 7.4. DER BØR GENSKABES NATURLIG HYDROLOGI OG RØRLAGTE VANDLØB SKAL 

ÅBNES.  

Den hydrologiske undersøgelse, som er gennemført i Fase 5 "Forundersøgelse", skal anvendes som grundlag for en 

kvalificeret planlægning af naturlig hydrologi i skoven i forhold til placering af bevoksninger, artsvalget i 

bevoksningerne og etablering af de lysåbne arealer.  

I de tilfælde, hvor arealet har dræn, rørlagte vandløb eller grøfter med afvandingsforpligtelser i forhold til naboer, skal 

disse opretholdes i forhold til forpligtigelserne. Gennemgående dræn skal så vidt muligt konverteres til åbne 

grøfter/vandløb, så udgifter til vedligehold af dræn pga. indgroning af rødder undgås. Vær opmærksom på hvorvidt 

der kræves tilladelse efter vandløbsloven.  

Dræn og grøfter uden ekstern forbindelse lukkes, så der genskabes naturlig hydrologi fra starten af. Vandet skal så vidt 

muligt løftes op i terræn. Tilplantning, brugeradgang med videre skal passes ind i forhold til hydrologien og ikke 

omvendt. Det er vigtigt ikke at påvirke naboarealer negativt. Effekten af vandstandshævning kan strække sig langt. Se 

mere om naturlig hydrologi i ”Vejledning om naturlig hydrologi ved skovrejsning”. 

RETNINGSLINJE 7.5. TRÆBEVOKSEDE AREALER UDLÆGGES MED SKOVUDVIKLINGSTYPER SOM DET 

LANGSIGTEDE MÅL.  

Tilplantningsplanen udarbejdes på baggrund af jordbundskortlægningen og med det mål, at skoven skal drives i 

overensstemmelse med retningslinjerne for naturnær skovdrift. Træbevoksede arealer skal planlægges med en 

passende skovudviklingstype (SUT) som det langsigtede mål for tilplantningernes udvikling.  

RETNINGSLINJE 7.6. DER SKAL VÆRE SKOVBRYN MOD ALLE YDERKANTER, OG DER KAN VÆRE INDRE 

SKOVBRYN. 

Der skal være skovbryn i kanten af hele den samlede skov. Skovbrynene er vigtige ledelinjer og levested for mange 

dyr. Mod nord og vest skal der være mindst 20 meter, og mod syd og øst skal der være mindst 10 meter brede bryn, jf. 

vejledning til skovlovens § 27. Brynene skal opbygges med stor artsvariation af hjemmehørende buske og småtræer. 
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Der etableres en gradient med buske yderst, dernæst buske og småtræer og tættest på bevoksningen indblandes en 

mindre andel lyskrævende træer. Skovbrynet må gerne variere i tæthed og bredde og eventuelt have mindre 

ubevoksede kiler ind i bevoksningen, som bryder skovbrynet.  

Der kan etableres indre skovbryn. Indre skovbryn kan laves som en mere glidende overgang mellem bevokset og 

lysåbent areal eller være helt fraværende så bevoksningen stopper brat. Derved er der mulighed for at lave forskellige 

oplevelser og biotoper. Et eksempel kan være at trække hegnslinjen ind i bevoksningen, så et lysåbent areal med 

græsning får sammenhæng med bevoksede arealer. I forhold til at optimere overgangszonerne for biodiversitet, kan 

det være fordelagtigt, at zonerne er så brede som muligt.  

RETNINGSLINJE 7.7. DER SKAL HOLDES AFSTAND MELLEM BEVOKSNING OG NABOBEBOELSE  

Af hensyn til naboens påvirkning af lys/skygge på bolig og have skal der indlægges en bufferafstand mellem tilplantede 

arealer og naboen. Er skoven beliggende syd eller vest for beboelse/have skal der holdes 30 meters afstand. Ligger 

skoven øst eller nord for beboelse/have skal der holdes 15 meters afstand. Retningslinjerne for afstand til bolig og 

have formidles til berørte naboer i forbindelse med borgerinddragelsen og vil lægge til grund for eventuelle drøftelser 

med den enkelte nabolodsejer. 

I nogle situationer kan afstandskravet være mindre. I så fald skal der være en skriftlig aftale med naboen.  

Det kan med fordel overvejes om arealet nær bolig kan udlægges til lysåben natur, således at problematikken med 

skygge undgås.  

RETNINGSLINJE 7.8. HOVEDPARTEN AF ANVENDTE TRÆARTER BØR VÆRE HJEMMEHØRENDE OG 

ROBUSTE.  

Der bør hovedsagligt anvendes hjemmehørende og robuste træarter. Benyttede frø og planter skal opfylde 

herkomstbestemmelserne, der har fokus på sikkerhed for materialet oprindelse og kvalitet. Det indebærer, at frø og 

planter skal stamme fra kårede bevoksninger. I herkomstbestemmelserne er en undtagelsesmulighed for at anvende 

materiale fra egne bevoksninger, som altså ikke nødvendigvis er kårede. Denne mulighed skal tilvælges med omtanke 

og med øje for, at det anvendte materiale er egnet til formålet.  

I mindre omfang kan der anvendes ikke-hjemmehørende arter f.eks. nåletræer eller sydlandske arter, som kan 

adaptere til klimaforandringerne f.eks. ægte kastanje. Der kan også etableres mindre, oplevelsesbetonede 

bevoksninger/holme, f.eks. en æblelund eller sjældne skovtræer som tarmvridrøn langs skovvejen. I skovbrynene 

anvendes udelukkende hjemmehørende arter. Efter særlig aftale med Natur kan øvrige arter indplantes i 

bevoksningerne.  

Der må ikke anvendes thuja på arealer, hvor skovrejsningen skal beskytte grundvandet. Ligeledes skal der ikke plantes 

arter, som optræder på listen over invasive arter. En opdateret liste findes på MSTs hjemmeside ved søgning på 

"invasive arter".  

RETNINGSLINJE 7.9. DER SKAL ETABLERES BLANDINGSKULTURER MED 3-5 BLIVENDE ARTER. 

Som hovedregel skal der laves blandingskulturer med 3-5 blivende arter, dvs. arter som bliver en del af det fremtidige 

kronelag i henhold til den SUT, der er valgt. Blandingerne bør være i grupper og holmevise og ikke systematiske. I 

mindre omfang kan der laves monokulturer på op til 1 ha af f.eks. nål, frugttræer, buske mm.  
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En del af indblandingen skal være med hjemmehørende træer eller buske som i dag kun er lidt udbredte. Det kan 

f.eks. være rønnearter, pilearter, taks eller kristtjørn.  

Der er ikke krav til plantetal, men der skal anvendes et tilstrækkeligt antal planter, så der sikres en god kulturstart. I 

skovbrynene bør der være forholdsvist lavt plantetal, så mindre buske ikke overgros af større buske og træer. I 

overgangszonerne mellem skovbevoksede og lysåbne arealer bør plantetallet være varieret og meget lavt, så kronerne 

aldrig vil kunne nå sammen. Det tilstræbes at introducere flere arter af hjemmehørende blomstrende træer- og buske 

såsom slåen, hyld, hvidtjørn, lind og fuglekirsebær m.fl., i overgangszonerne.  

RETNINGSLINJE 7.10. DER BØR ANVENDES AMMETRÆER NÅR DER PLANTES FROSTFØLSOMME ARTER 

OG FROSTUDSATTE STEDER. 

Ammetræer, enten lærk, rødel eller poppel, bør anvendes ved plantning på udsatte steder af frostfølsomme arter, 

f.eks. bøg, men de kan undlades i bevoksninger med pionerarter, f.eks. eg. Det tilstræbes at der plantes ammetræer i 

fremtidige spor.  

Ammetræerne skal sikre hurtig etablering af et skovklima til gavn for de øvrige arters udvikling og for borgerne skabe 

en tidlig oplevelse af en skov, men også bidrage med biomasse til vedvarende energiproduktion. I alle tilfælde bør 

ammetræer maksimalt udgøre 30 % af plantetallet for at undgå dominans og sikre muligheden for at afvikle 

ammetræerne rettidigt. Der kan ud fra samme hensyn etableres forkulturer, med hurtigtvoksende arter som senere 

underplantes.    

RETNINGSLINJE 7.11. DER ANVENDES FORTRINSVIST PLANTNING OG I MINDRE OMFANG SÅNING SOM 

KULTURSTART.  

Etablering af bevoksningerne skal primært ske ved plantning. Derved sikres hurtig og succesfuld etablering. Ligeledes 

er der en forventning hos borgere og samarbejdsparter om, at arealerne hurtigt fremstår bevoksede. Såning kan også 

anvendes, men bør ikke anvendes på hele skovrejsningsarealet, da kultursikkerheden er væsentlig lavere ved såning 

end ved plantning.  

I plantede kulturer opstår ofte huller, hvor træer er gået ud. Disse mindre huller, hvor der med tiden opstår naturlig 

succession i forskelligt omfang, er gode levesteder for en række forskellige arter. Der gennemføres som udgangspunkt 

ikke efterbedring, men der kan i situationer med ekstra stor planteafgang, f.eks. som følge af tørke, mus, mosegris 

eller frost, være behov for en efterbedring. Denne kan ofte med fordel ske med en anden træart.  

RETNINGSLINJE 7.12. DER MÅ IKKE DYBDEPLØJES.  

Af hensyn til fortidsminder må arealerne ikke dybdepløjes.  

RETNINGSLINJE 7.13. DER BØR UDLÆGGES 10-15 % AF DET SAMLEDE BEVOKSNINGSAREAL TIL  

NATURLIG TILGRONING.  

Af det samlede tilplantede areal i skoven, bør der udlægges 10-15 % af arealet til naturlig tilgroning. Placeringen af 

arealerne skal tilstræbes ud fra hvor der er størst sandsynlighed for tilgroning, dvs. tæt på egnede frøkilder og på 

arealer med høj grundvandsstand hvor arter af pil og rødel vil være stærkt konkurrencedygtige. Den naturlige 

tilgroning kan fremmes ved forskellige tiltag, f.eks. rastepladser for fugle, læhegn i form af små beplantninger, 

”stakitter” o.l. I Oksbøl Skov på Nordals og Himmerig Skov ved Hinnerup er der demonstrationsanlæg. Naturlig 

tilgroning er vigtig både i forhold til biodiversitet og som oplevelse for brugerne. 
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RETNINGSLINJE 7.13. 10-40 % AF SKOVEN SKAL UDVIKLES TIL LYSÅBNE AREALER. 

For skoven som helhed skal der udlægges mellem 10 og 40 % af arealet til lysåbne arealer. Det kan eksempelvis være 

overdrev, ferske enge, lavmose eller vandhuller. Skovrejsningsplanen skal indeholde en langsigtet målsætning for de 

lysåbne arealer på samme vis som skovudviklingstype for tilplantede arealer.  

De lysåbne arealer etableres i overensstemmelse med naturforvaltningsstrategiens retningslinjer for ny natur, se 

strategien på intranettet. 

Høslæt eller afgræsning af lysåbne arealer kan medvirke til udpining af arealerne og give mulighed for, at de mere 

nøjsomme arter på sigt kan etablere sig. Derudover kan afgræsning bidrage til større variation, og man kan med fordel 

indtænke muligheden for på sigt at etablere græsning af træbevoksede arealer sammen med de lysåbne arealer, dvs. 

græsningsskov (SUT 92).  

Lavtliggende arealer vil, når evt. dræn ikke længere er i funktion, kunne udvikles til permanente eller temporære 

vandhuller, fersk eng eller lavmose. 

Der kan findes mere inspiration i guidelinen på intranettet om ny natur.  

RETNINGSLINJE 7.15. KLIMATILPASNINGSPROJEKTER KAN INDARBEJDES I SKOVREJSNINGEN. 

Der er stigende fokus på klimatilpasning, og her bør skovrejsningen også være et aktiv, hvis der er muligheder for 

indpasning. Mange kommuner har behov for plads til temporære regnvandsbassiner til håndtering af store mængder 

nedbør, f.eks. ved skybrud. I det omfang disse anlæg hensigtsmæssigt kan integreres i skovens planlægning, bør det 

søges imødekommet. Forud for etablering skal de nødvendige tilladelser fra f.eks. skovloven være på plads. Vandet 

må ikke rumme forurenende stoffer, f.eks. fra veje, som kan true grundvandets anvendelse til drikkevand.  

RETNINGSLINJE 7.16. DER SKAL ETABLERES FRILUFTSFACILITETER. 

Rammerne for faciliteter i friluftsstrategien følges og der bør som minimum etableres følgende faciliteter: 

- Gode parkeringspladser  

- Stier/skovveje som giver rundtursmuligheder. 

- Informationstavler ved de store indgange til skoven, samt ved store parkeringspladser inde i skoven.  

- Opholdsarealer med borde og bænke. 

- Frilufts- og/eller naturoplevelser inkorporeres i skovens helhedsbillede- og funktion, f.eks. i forholdet mellem 

træbevokset og lysåbent areal, vejenes forløb o.l. indtænkes frilufts- /naturoplevelser.  

- Inspiration kan findes i idekataloget: ”Naturoplevelser og Friluftsliv i nye skove ” – findes på Intra. 

Det er vigtigt, at arealerne gøres tilgængelige for et aktivt friluftsliv. Det giver borgerne værdi og er afgørende for at et 

bredt udsnit af befolkningen kommer til at bruge skoven. Faciliteter bør ses på et helhedsniveau for hele 

skovrejsningen, og alle arealer indeholder nødvendigvis ikke alle faciliteter.  

Mulighederne for friluftsliv og adgang bør også søges sammentænkt med kommunens planlægning, f.eks. så det 

kommunale stisystem inddrager skoven og kommunens sti-/vejsystemer, f.eks. cykelstier, leder frem til skoven.  

RETNINGSLINJE 7.17. DER SKAL UDLÆGGES EN FRILUFTSZONERING. 
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I planlægningen af det konkrete areal, skal arealets fremtidige friluftsfunktion vurderes. Denne vurdering skal ses i 

lyset af hele skovrejsningen, således at de forskellige zoneringer ses som et samlet hele, jf. retningslinjerne for 

driftsplaner. 

RETNINGSLINJE 7.18. DER SKAL PLANLÆGGES FORMIDLING AF OMRÅDET. 

Der opstilles minimum én A3-skilteflade inkl. kort ved de steder, som er udpeget i friluftsstrategien og der udarbejdes 

en digital miniguide over området, hvori særlige forhold, f.eks. natur, friluftsfaciliteter, kulturmiljø, 

grundvandsbeskyttelse eller lignende, formidles. Ligeledes kan særlige samarbejder f.eks. med skoler, ryttere mv. 

formidles. 

Design af skiltene skal følge rammerne for "Det ydre Udtryk" i Friluftsstrategien. Formidling fra samarbejdsparterne, 

f.eks. vandforsyningen skal ligeledes følge rammerne. I tilfælde hvor en samarbejdspartner har særlige ønsker eller 

krav til skiltning, skal evt. afvigelser godkendes af Natur.  

RETNINGSLINJE 7.19. I PLANLÆGNINGEN BØR DIVERSE POTENTIELLE RUTER OVERVEJES.  

Planlægningen bør også indeholde overvejelser om forskellige ruter; f.eks. vandre-, cykel-, MTB- og rideruter. Der er 

ikke nødvendigvis økonomi til straks at anlægge alle typer ruter, men det bør overvejes, hvordan de forskellige typer 

på længere sigt kan anlægges og interagere, så brugerkonflikter kan mindskes.  

RETNINGSLINJE 7.20. OPLAGTE PARTNERSKABERSMULIGHEDER FOR AREALET OVERVEJES.  

Som nævnt i Fase 6. Borgerinddragelse i den konkrete planlægning", er det ikke nødvendigvis alle friluftsfaciliteter, 

som kan finansieres af egne midler. Det er således oplagt at bruge partnerskaber til at fremme friluftsliv. Det første frø 

til disse partnerskaber kan være skabt i borgerinddragelsesprocessen, men ofte vil det være nødvendigt med en aktiv 

indsats for at løbe et partnerskab i gang. Det bør prioriteres, at være opsøgende og aktive i borgerinddragelsesfasen, 

idet netværksmuligheden er størst her.  

Partnerskaberne kan være store, flerårige, f.eks. med en rytterforening om et stort ridestinet og mindre, f.eks. med en 

lokal borgerforening om en finansiering af en bålhytte. Partnerskaberne kan være effektive til at bidrage med at søge 

finansiering fra fonde og tilskudsordninger til anlæg, samt den efterfølgende drift. Ved alle partnerskaber skal NSTs 

politik for partnerskaber anvendes: Fagligt indhold  Projekter  Partnerskaber 

https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/projekter-partnerskaber/partnerskaber/Sider/default.aspx  

RETNINGSLINJE 7.21. ALLE FORTIDSMINDER SKAL BESKYTTES OG PLEJES.  

Alle fortidsminder – uanset om de er registrerede eller ej – bevares i overensstemmelse med reglerne i museumsloven 

og naturbeskyttelsesloven. I videst muligt omfang indarbejdes fortidsminderne aktivt i planlægningen med henblik på 

synliggørelse og formidling. Vær opmærksom på fortidsmindebeskyttelseslinjen. Planlægningen skal ske i 

overensstemmelse med Naturstyrelsens fortidsmindepolitik: Fagligt indhold  Øvrig Arealdrift  Kulturhistorie 

https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/oevrig-arealdrift/kulturhistorie/Sider/default.aspx   

RETNINGSLINJE 7.22. INVASIVE PLANTEARTER BØR BEKÆMPES.  

NST har ikke en særlig forpligtigelse til at bekæmpe invasive plantearter, men skal følge gældende lovgivning f.eks. i 

forhold til bjørneklo. Er der i forbindelse med forundersøgelsen konstateret invasive plantearter på arealet, skal det 

tilstræbes at bekæmpe disse og som minimum aktivt forhindre yderligere spredning.  

https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/projekter-partnerskaber/partnerskaber/Sider/default.aspx
https://intra.mfvm.dk/nst/fagligt/oevrig-arealdrift/kulturhistorie/Sider/default.aspx
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RETNINGSLINJE 7.23. VED KORT AFSTAND TIL BEBYGGELSE BØR SKOVBYGGELINJEN REDUCERES.  

Alle offentlige skove medfører en byggelinje på 300 meter fra skoven, jf. NBL § 17. Hvor der ligger eksisterende lovligt 

byggeri inden for 300-meter byggelinjen kan Miljøstyrelsen reducere afstanden til kun at omfatte arealet mellem 

skoven og det eksisterende byggeri.  

Naturstyrelsen skal i planlægningsfasen anmode kommunen om at få skovbyggelinjen reduceret. Kommunen har 

ansvar for at søge tilladelsen hos Miljøstyrelsen.  

RETNINGSLINJE 7.24. HELE PLANLÆGNINGSFASEN SAMMENFATTES I EN SAMLET 

SKOVREJSNINGSPLAN.  

Ovenstående retningslinjer skal indarbejdes i en samlet plan for arealet, som præsenteres på ét eller flere kort i et 

hensigtsmæssigt størrelsesforhold og med entydig signaturer for de forskellige plantiltag. Der redegøres kort skriftligt 

for overvejelserne bag planen, og hvordan de forskellige hensyn er vægtet. Planen kan også indeholde forventede 

tiltag, som ønskes etableret i fremtiden, f.eks. friluftsfaciliteter, og som kan anlægges, hvis der findes finansiering.  
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FASE 8. GODKENDELSE AF PLAN 

Den samlede plan for det konkrete areal sendes til Natur. Planen skal indeholde en kort beskrivelse og forklaring af 

den valgte løsning. Der skal desuden fremsendes et detailkort der viser det planen for det konkrete areal og 

sammenhæng med omgivelserne.  

RETNINGSLINJE 8.1. GODKENDELSE AF PLANEN I  NATUR. 

Natur tager, hvis der er behov herfor, en dialog med den lokale enhed om evt. justering af planen. Når der er enighed 

om planen giver Natur en skriftelig godkendelse af planen og planen indgår herefter som en del af enhedens 

driftsplan.  

RETNINGSLINJE 8.2. PLANEN SKAL MILJØVURDERES.  

Skovrejsningsplanen er at opfatte som et projekt i henhold til Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 og 

lovens bilag 2. Der skal således gennemføres en screening efter miljøvurderingsloven § 21. Den lokale enhed er 

projektejer og dermed bygherre i lovens forstand. Bygherre er ansvarlig for at udfylde en screeningsansøgning. 

Materiale til ansøgningen findes på MST’s hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-

vvm/miljoevurdering-af-konkrete-projekter-vvm/   

Ansøgningen udfyldes og indsendes via mail til kommunen som formidler mailen videre til Miljøstyrelsen. Når staten 

er bygherre, skal Miljøstyrelsen træffe afgørelse og sende afgørelsen i høring (høringsperioden er 8 uger). Efter udløb 

af høringsperioden meddeler Miljøstyrelsen at tilplantningen kan gennemføres.  

RETNINGSLINJE 8.3. MYNDIGHEDSGODKENDELSE R I ØVRIGT.  

Planen skal ikke i høring hos museet, så længe der ikke laves jordbearbejdning under almindelig pløjedybde. 

Tilplantningen skal anmeldes til kommunen i forhold til ændret areal anvendelse.  

Miljøstyrelsen skal ansøges om tilladelse til at arealet bliver fredskovspligtigt – herunder også lysåbne arealer.  

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/miljoevurdering-af-konkrete-projekter-vvm/
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/miljoevurdering-af-konkrete-projekter-vvm/
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FASE 9. ETABLERING OG ANLÆG 

Denne fase udbygges løbende med praktiske guidelines og konkrete forskrifter for forskellige dele af selve 

etableringen.  

Naturstyrelsens øvrige politikker og retningslinjer skal altid følges. De findes på intranettet. Mange – men ikke alle er 

listet herunder:  

 Udbudspolitikken 

 Jagtpolitikken 

 Naturforvaltningsstrategien 

 Friluftsstrategien 

 Fortidsmindepolitikken 

 Retningslinjer for naturnær skovdrift  

 Certificeringsordninger: FSC, PEFC, SBP 

 

De praktiske guidelines er ikke retningslinjer, men gode erfaringer som andre kan finde inspiration i Følgende 

guidelines er udarbejdet og kan findes på intranettet under skovrejsning. 

 Egesåning i skovrejsningen 

 Teknisk kravspecifikation nye skovveje 

 Naturlig hydrologi ved skovrejsning 

 Biodiversitet i skovrejsning 

 Plantning (under udarbejdelse) 

 Praktisk guide til udbud af tilplantningsopgaver (under udarbejdelse) 


