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1. Indledning og baggrund
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.
Forslaget til urørt skov opfattes som en plan omfattet af miljøvurderingsloven (herefter MVL) §
2 stk. 1. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver vurderingen af planens sandsynlige og væsentlige indvirkninger på miljøet jf. MVL § 8, stk. 1. Da planen ikke påvirker andre
stater, blev der ikke foretaget høring efter MVL § 38.
I medfør af MVL § 32, stk. 3 var forslaget til urørt skov (Bilag A), de overordnede retningslinjer
for forvaltning af urørte skove (Bilag B) samt den ledsagende miljørapport (Bilag C) i offentlig
høring i perioden torsdag d. 25. marts til fredag d. 30. april 2021. Planen for urørt skov, samt
retningslinjer for forvaltning af urørte skove, er medio 2021 vedtaget endeligt. Til vedtagelsen er
der jf. § 13 stk. 2 udarbejdet nærværende sammenfattende redegørelse for:





Hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan miljørapporten er
taget i betragtning.
Hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne
program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet.
Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af
planen eller programmer.

2. Den videre proces
Naturstyrelsen offentliggør og fremsender hermed til berørte myndigheder, jf.
MVL § 34, den sammenfattende redegørelse, inklusive sine bilag i form af den
medio 2021 endeligt vedtagne plan for urørt skov, retningslinjer for forvaltning af
urørte skove og miljørapporten. De berørte myndigheder omfatter Miljøministeriets departement, Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og berørte kommuner.
Kopi af indkomne høringssvar er offentliggjort på Høringsportalen.dk og på Naturstyrelsens hjemmeside. For de udpegede urørte skove vil der i den kommende
tid blive udarbejdet forvaltningsplaner under inddragelse af offentligheden.
Hvis det ønskes at klage over afgørelsen, som er truffet ved gennemførelse af
miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, kan klagen sendes til Miljøog Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Klagen skal indgives skriftligt digitalt inden 4 uger efter
den endelige afgørelse er truffet. Klagevejledning er vedlagt som Bilag D.

3. Miljøhensyn i afgørelsen
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til urørt skov og overordnede retningslinjer for forvaltningen af urørte skove, samt efter høringsperioden, blev to følgegrupper med henholdsvis forskere og interessenter inddraget, for at sikre størst
mulig positiv effekt på natur og miljø.
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Miljørapporten er udarbejdet sideløbende med forslaget til urørt skov og retningslinjerne. Det har medvirket til, at relevante problemstillinger er blevet identificeret
og afklaret tidligt. Miljøvurderingen har dermed været anvendt proaktivt i planlægningen, og hensynet til miljøet har været medtænkt fra starten. Derfor har miljørapporten ikke ført til egentlige ændringer af forslaget til urørt skov eller retningslinjerne for forvaltningen.

4. Offentlig høring
Der indkom i alt 52 høringssvar fra i alt 57 høringsparter. Heraf var 30 parter foreninger, 14
myndigheder, 10 borgere og de sidste tre var selskaber og institutioner. I høringssvarene har
der været flere bemærkninger og kommentarer til forvaltningen af konkrete arealer. Den type
bemærkninger vil indgå som input i Naturstyrelsens arbejde med forberedelse af de kommende
forvaltningsplaner for konkrete arealer, som også kommer i offentlig høring, når de er udarbejdet.
Følgende havde ingen bemærkninger:

Sikkerhedsstyrelsen

Naturvårdsverket

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Landbrugsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Slots- og kulturstyrelsen - Havde dog bemærkninger til forvaltningen af et konkret areal.

Nationalmuseet - Havde dog bemærkninger til forvaltningen af et konkret areal.

Høringsnotat
Høringssvarene er i deres helhed (ca. 250 sider) offentliggjort på Høringsportalen.dk og på Naturstyrelsens hjemmeside. Nedenfor laves en tematisk gennemgang af høringssvarene med resumé af svarene og Naturstyrelsens kommentarer.

Geografisk afgrænsning
Ønsker til udvidelse
Mathias E. Kaae, Silkeborg
Der kunne udlægges mere urørt skov specielt i Nordskoven og på Odden i Silkeborg.
Holbæk kommune
I Holbæk Kommune er større dele af Hønsehals Skov allerede udlagt som urørt skov og græsningsskov, og dele af denne afgræsses sammen med engene i Udby Vig. Naturstyrelsen afgræsser den sydlige del af engene i Udby Vig mod Bognæs Skov. Da Bognæs Skov også er
en del af Natura 2000-område kunne det også gavne områdets naturtilstand at arealer i Bognæs Skov også blev udlagt til urørt skov eller evt. græsningsskov.
Nationalpark Skjoldungernes Land
Vi støtter forslaget om at udlægge ny urørt skov. Særligt glæder vi os over, at der udlægges
yderligere urørt skov i Bidstrup Skovene og Boserup Skov. Sammen med de tidligere udlæg af
urørt skov, vil det blive et vigtigt bidrag til at styrke biodiversiteten i Nationalpark Skjoldungernes Land.
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Flemming Larsen
Jeg er meget bekymret for, hvordan det skal gå med de øvrige skove (der ikke udpeges til
urørt) i det tidligere Kronborg Skovdistrikt, f.eks. Nyrup Hegn, Krogenberg Hegn, Danstrup
Hegn, Klosterris Hegn, Horserød Hegn, Risby Vang hvor skovenes store bøge-og egetræer
fældes, og i en sådan grad, at mange af de tidligere fugle i skovene er væk, hvorom jeg skal
informere, at der stort set ikke længere findes reder med Musvåger og Duehøge, der jo er
fugle, der både skal have fred og gode muligheder for redebygning.
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Vi er overordnet set meget begejstrede for udsigten til mere urørt skov i Danmark, og det er et
væsentligt skridt hen mod det overordnet mål om at sikre mere biodiversitet.
Allerød Kommune
Naturstyrelsen bør overveje at udpege yderligere 33 ha til urørt skov. Her tænkes specifikt på
skovarealer i Tokkekøb i området ved Sortemosen samt i Ravnsholt Skov i området ved Allerød sø og Kattehale Mose – alle naturområder med meget høj naturværdi. Allerød kommune
havde desuden bemærkninger til forvaltningen af konkrete arealer.
Lejre kommune
Naturstyrelsens forslag om at udlægge 600 ha i Bidstrupskovene til urørt skov, er i god tråd
med Lejre Kommunes mål om at højne biodiversiteten over alt.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) – lokalafdelinger
Konkrete forslag til urørt skov, inc kortbilag:
DN Bornholm: Almindingen Inkludere Hjulmagermyr samt vestsiden af Chr.Xs vej
DN Faaborg-Midtfyn: Sollerup Skov
DN Rebild: Stubberup Vad
DN Viborg: Hald Egeskov bør som urørt skov have respekt for fredningskendelsen.
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Rudersdal
Er super begejstrede ved udsigten til 9000 ha urørt skov.
Naturstyrelsens kommentarer
Det er en politisk prioritet, at der skal udlægges mere natur som urørt skov, og i Finansloven
er der afsat midler til yderligere urørt skov ud over de 9.000 ha i nærværende plan. Udpegningen af urørt skov er sket med udgangspunkt i de politisk besluttede kriterier og de anbefalinger, der foreligger fra tre forskningsbaserede analyser af biodiversitetspotentialet i Naturstyrelsens skove. Metoden har sikret en systematisk, målrettet og transparent udpegning med størst
mulig effekt for dansk biodiversitet, så de biologisk vigtigste skove er udpeget først. Forslag
afgivet i høringssvar til yderligere arealer med urørt skov er taget til efterretning og kan komme
i spil, når endnu flere arealer skal udlægges til urørt skov i statens skove i den kommende tid
jf. Natur- og Biodiversitetspakken og målet om at komme op mod 75.000 ha urørt skov på
landsplan.

Ændringsforslag til den geografiske afgrænsning af urørt skov
Dansk Land- og strandjagt
Undrer sig over at NST vælger at udlægge 3000 ha. mere end aftalepartierne har forlangt. Derudover mener vi, at hvis der skal udlægges urørt skov, skal det falde sammen med naturnationalparkerne.
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Orienteringsklubben Roskilde
Vi noterer vi os, at den urørte skov er meget ulige fordelt med forholdsvis meget i Sønderjylland, midt Sjælland og nordøst Sjælland og meget lidt i vest og nord Jylland. Vi vil opfordre til
en mere lige fordeling.
Danmarks idrætsforbund
Det undre os at der kun er fokus på statens arealer, jfr. at ca. 80% af Danmarks skovareal er
privat samt at ca. to tredjedele af alle skovbesøg i Danmark foregår i Naturstyrelsens skove
ifølge miljøvurderingen i fremsendt som høringsmaterialet.
Erling Krabbe
Det er ikke hensigtsmæssigt at inddrage de lysåbne, fredede arealer af Hellebæk Kohave i det
nye urørte skovområde. Urørt skov og natur passer dårligt sammen med den fredning som
blev pålagt Hellebæk Kohave i 1952. Hvis disse områder kommer til at indgå som urørt natur
vil plejen af de åbne græsarealer blive endnu mere lemfældig, idet den vil bero på hvor køerne
tilfældigvis har lyst til græsse, i strid med fredningskendelsens hensigt.
Steen Søgård
Ønsker specifikke arealer udtaget af udpegningen i Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov, da
disse bør bevares som lysåben natur. Yderligere bemærkninger til forvaltningen af konkrete
arealer.
Naturstyrelsens kommentarer
Fordelingen af urørt skov til henholdsvis statslig skov og privat skov er en politisk beslutning
foruden det samlede niveau for urørt skov på landsplan. Forslaget til udpegning er baseret på
en forskningsbaseret landsdækkende analyse af, hvor i statsskovene det giver mest naturværdi med urørt skov. Der er også på finansloven afsat midler til tilskud tll urørt skov i private
skove, men det omfattes ikke af nærværende høring.
Fordelingen af græsning eller ikke græsning i områderne, og hvilken type græsning, der i givet
fald bliver tale om, er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, men der er ikke afsat ressourcer til
græsning i alle skove. Skønsvis vil det snarere være omkring 30 % af skovene, der vil være
ressourcer til at græsse. I den videre proces med planlægning af græsning og anden forvaltning konsulteres både interessentfølgegruppen og forskerfølgegruppen for urørt skov om den
overordnede landsdækkende prioritering af græsning. De konkrete skoves forvaltning drøftes
med lokale brugerråd og borgere og fastlægges derpå i planer, som kommer i offentlig høring.
Det gælder eksempelvis også forvaltningen af Hellebæk Kohave. I de nævnte forløb vil information om naturnationalparker indgå, så der kan tages hensyn til det samlede omfang af
græsning.
Fredninger og andre juridiske bindinger respekteres af udpegning som urørt skov, og lysåbne
områder skal fortsat være vigtige elementer i de urørte skove. Derfor er der ingen grund til at
udtage de i to høringssvar nævnte lysåbne arealer i Teglstrup-Hellebæk.

Nåletræsbevoksninger i Rold Skov Komplekset
Michael Lehrmann vedr. især Rold Skov
NST’s udlæggelse af urørt skov, hvor almindelig forstlig praksis tilsidesættes, medfører risiko
for skader på andre ejendomme forvoldt af biotiske og abiotiske skadevoldere.
Lindenborg gods A/S
Anbefaler at man udtager Rold skov komplekset af udpegningen - grundet de risici, der er specificeret i afsnittet materielle goder, samt risiko for opformering af skadeinsekter, der kan true
godsets skov på sundheden. Lindenborg gods A/S forstår ikke, hvorfor man i udpegningen
ikke vurderer udpegningen i sammenhæng med de private udlæggelser til urørt skov, således
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har godset langs med Lindenborg Å i Rold Skov udlagt 122 ha urørt skov. Det ville være langt
mere givende for naturen at udbygge denne forbindelse med statens arealer. Godset anbefaler, at man ikke medtager højproduktive nåletræsarealer i udpegningen af urørt skov.
Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i brugerrådet for Naturstyrelsen Himmerland
Udlægning af de 2 nåletræsbevoksninger i Rold skov komplekset vil ikke bidrage til yderligere
at sikre en høj biologisk mangfoldighed hverken for flora eller fauna. Derfor foreslås at nåletræsbevoksningerne tages ud af udpegningen, og at følgende områder udpeges i stedet: Stubberup
Vad, Regan Vest, engområder i Gravlevdalen og Rise skov.
Rold Skov MTB, MTB Rebild Bakker, Rscs Cycling og Støvring Motionscykelklub
Vi håber, at man vil undlade at udpege områderne syd for Stendalen og i Bjergeskov som
urørt skov, da vi frygter konsekvenserne for vores sport. Vi bemærker, at der i de områder vi
ønsker udtaget af udpegningen, ikke er særlig meget habitatnatur. Vi anbefaler, at områderne
ikke udpeges som urørt skov. Hvis der skal findes nye områder lokalt i Rold Skov kunne en
mulighed være at kigge på området Syd for St. Økssø, eller i nogle af de andre skove Naturstyrelsen har opkøbt f.eks. Rise, hvor der i forvejen er forskellige habitatnaturtyper, og hvor det
ikke konflikter med andre allerede eksisterende friluftsaktiviteter.
Naturstyrelsens kommentarer
Rold skov Komplekset: Der er i høringssvarene fremkommet flere uafhængige forslag om at
undlade udpegning af nogle nåletræsmassiver i Rold Skov med en række forskellige argumenter af både biologisk, friluftsmæssig, klimarelateret og produktionsmæssig art samt af hensyn
til skovens stabilitet og sundhed hos naboen, Lindenborg Gods. Der er flere uafhængige forslag om i stedet at udpege nogle konkrete biodiversitetsmæssigt mere relevante arealer med
mere naturlig skov andre steder i og ved Rold Skov Komplekset.
Naturstyrelsen har primo juni 2021 forelagt problemstillingen for både forsker følgegruppen og
interessent følgegruppen for urørt skov for at få deres vurdering af muligheden for en tilpasning af udpegningen i Rold Skov, idet NST forelagde en mulig idé til, hvordan tilpasningen i givet fald kunne gennemføres. Begge følgegrupper var imod at ændre på Rold Skov udpegningen, idet de mente, at de angivne problemstillinger kunne løses ved en forlænget indfasning
på f.eks. 25 år, og ved hensyntagen til de nævnte forhold i den kommende forvaltningsplan.
Følgegrupperne lagde vægt på det langsigtede perspektiv og vigtigheden af at opnå store
sammenhængende områder. På den baggrund er der ikke ændret på udpegningen.

Biodiversitet, flora og fauna
Fældning og dødt ved
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Vi kan ikke genkende en biologisk faglig prioritering i at fjerne næringsstofoverskud ved fjernelse af en enkelt generation træ ift. at opbygge dødt ved, som er den største enkeltfaktor der
bidrager til biodiversitet i et dansk skovøkosystem. Denne mulighed skal fjernes i retningslinjerne. Enhver form for hugst bør foregå så nænsomt som muligt, og ikke i perioder hvor maskinerne efterlader dybe ar i skovbunden eller overlapper med fuglenes yngletid. Fældning bør
foregå med anvendelse af Pas På-kort og helst også i samarbejde med de lokale naturinteressenter.
Retningslinjerne for urørt skov bør udformes, så de sikrer, at mest muligt dødt ved efterlades i
de urørte skove til naturligt henfald. Det skal indgå i de enkelte forvaltningsplaner, hvordan
mængden af dødt ved fremmes bedst muligt, som konkrete, moniterbare mål.
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Vi finder fortsat at en indfasningsperiode på typisk op til 25 år alt for lang, og vil anbefale en
indfasning over maksimalt 15 år.
Dyrenes beskyttelse
Det bekymrer os, at der flere steder i de overordnede retningslinjer står, at der kan ske fældninger eller uskadeliggørelse af træer af hensyn til brugernes sikkerhed. Her bør det meget
nøje specificeres, at dette kun kan ske i helt særlige tilfælde og kun ved specifikke, overordnede veje, lejrpladser eller lignende i områderne. Det mest bekymrende er dog, at udkastet til
retningslinier for forvaltning af urørt skov åbner for at ikke-hjemmehørende nåletræsbevoksninger kan udfases over 25 år! Afsnit 2.2.2, som søger at begrunde dette, opfatter vi som fagligt fejlbehæftet. Vi opfatter dette som et slet skjult forsøg på at kunne tjene på ikke-hjemmehørende nåletræsarter. En fuldstændig fjernelse af eksoter så hurtigt som muligt for derefter at
overlade disse områder til naturlig succession må klart være at foretrække
Dansk Botanisk Forenings Naturbeskyttelsesudvalg (DBF)
’Livstræer’ omtales ikke i retningslinjerne. Hvordan spiller dette sammen med at disse træer,
nu kan indgå i arealer udlagt til urørt skov, hvor retningslinjerne for fældning netop tjener til at
skåne træer med alder og forekomst af mikrohabitater, der beskyttes med Livstræ-udpegningen? DBF kunne foreslå at de ’overflødige’ udpegninger af livstræer overføres til andre af statens skove.
En andet forvaltningsklasse, ’anden biodiversitetsskov’, forudsættes derimod at udgå med den
ny ramme for urørt skov, en forenkling som DBF støtter under forudsætning af, at der stadig er
økonomiske ressourcer til naturforvaltning uden for urørt skov
Danmarks Naturfredningsforening (DN) – lokalafdelinger
Udfasningstid for træhugts bør være kortere end 25 år, så den urørte skov kan blive en realitet
hurtigere.
Danmarks Jægerforbund (DJ)
I første omgang vil vi gerne rose Miljøministeriet og herunder Naturstyrelsen, for nogle gode
og gennemarbejdede retningslinjer, som giver gode muligheder for direkte at give biodiversiteten et løft. Vi vil gerne opfordre til, at det ifbm. strukturhugst i bevoksninger med hjemmehørende arter, i højere grad skal være muligt at udtage effekter til gavntræ, uden at det er af særlige hensyn til truede eller sjældne arter, men ”blot” for at gavne den flora og fauna, som er afhængig lavere og mere lysåben vegetation.
Erling Krabbe
Vedr. formulering i retningslinjerne vækker følgende bekymring: ”Efter en periode med naturgenopretning fældes som udgangspunkt ikke træer i de urørte skove undtagen træer, som er
til fare eller gene for borgerne, friluftslivet eller kulturværdier;”. Min anke går på, at i den urørte
skov bør driften alene være på naturens og biodiversitetens betingelser og for en gangs skyld
ikke på friluftslivets betingelser. Gamle og rådne og farlige træer langs veje og stier, fulde af
liv, skal ikke vige for hensynet til publikum.
Naturstyrelsens kommentarer
I skove, der udpeges til urørt skov, kan der ske naturgenopretning i form af fældning af træer i
en periode. Perioden med fældning fastsættes i forvaltningsplanen for den konkrete skov ud
fra de overordnede retningslinjer og vurdering af de naturgivne forhold, friluftsmæssige forhold
og tilgængelige ressourcer.
Stormfældede træer og bevoksninger efterlades urørt bortset fra hensyn til brugernes færdsel
og sikkerhed. Der kan dog tænkes undtagelser, hvis f.eks. stormfald truer en privat naboskovs
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skovsundhed ved spredning af typografbiller opformeret i stormfaldsgraner. Som udgangspunkt sker der ingen bekæmpelse af insekter efter perioden for naturgenopretning.
’Livstræer’, som findes i eller er mærket med skilt i urørt skov, vil indgå som et element at tage
hensyn til i forvaltningen af skoven i naturgenopretningsperioden. I princippet vil alle træer i
urørt skov på sigt svare til Livstræer, og der udpeges således ikke yderligere Livstræer eller
mærkes Livstræer i urørt skov.

Etablering af græsning
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Det nævnes i retningslinjerne, at jo større arealer, der indhegnes og afgræsses, jo mere påvirker det friluftslivet. Dette strider direkte imod erfaringerne. Hegn og klaplåger forhindrer ikke
friluftsliv. Vi er derfor ikke enig i dette som en generel præmis, og mener den skal fjernes.
Dansk Botanisk Forenings Naturbeskyttelsesudvalg (DBF)
DBF hilser opgøret med det skarpe driftskel mellem ’skov’ og ’lysåben natur’ velkomment, idet
megen biodiversitet er knyttet til overgangen (ecocline). Men vi må påpege at græsning eller
en anden ekstensiv drift på nuværende tidspunkt er et kernepunkt for at biodiversiteten på lysåbne områder kan opretholdes: Uden et passende niveau af græsning eller anden forstyrrelse
af selvsåede træer kommer lysåbne biotoper til at lide under tilgroning.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) – lokalafdelinger

Bekymring for græsningsryk på arealer med høj biodiversitet.

Anbefaler helårsafgræsning uden tilskudsfodring.
Mathias E. Kaae, Silkeborg
Der skal stoppes med tilskudsfodring af hjortevildtet i Jægersborg Dyrehave og Jægersborg
Hegn, og at antallet af dyr skal kraftig reduceres.
Danmarks Jægerforbund (DJ)
Då- og kronvildt bør tænkes ind som en del af løsningen ifht. afgræsningen, i de områder hvor
de i forvejen er til stede, derfor bør hegnene bestå af 1-2 glatte strømførende tråde. På den
måde så kan hjortevildtet passere ind og ud af arealet og deres frie bevægelighed er sikret,
samt den funktion de har som nøglearter i et velfungerende økosystem. DJ anser det derfor
for at være unødvendigt med ekstraordinære høje hegn, som i meget høj grad begrænser eller
helt umuliggør hjortevildtets frie bevægelighed.
Plejegruppen i Allindelille Fredskov
Plejegruppen er i det væsentlige enig i de overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte
skove. Det er uheldigt, at retningslinjernes arealkrav er begrænsende. Plejegruppen i Allindelille fredskov har desuden bemærkninger til forvaltningen af den konkret udpegede skov: Myrdeskov.
Kirsten Nielsen, Christian H. Hansen

Forskerne er ikke enige om at helårsgræsning/rewilding er eneste og bedste vej til mere
biodiversitet.

Var det ikke en bedre løsning at tilgodese det eksisterende vildt og lade det klare opgaven (græsningen) uden en masse kunstige hegn som begrænser vildtets frie bevægelighed?

På de seneste dyrevelfærdssager, har vi kunne se udsultede dyr der har været nød til at
spise giftige planter og bark- dybt kritisabelt.
Fødevarestyrelsen
I forhold til udsætning af vildsvin på indhegnede naturarealer/urørt skov har vi flg. kommentar:
Udsættes vildsvin på et areal, skal hegning af arealet overholde kravene i Bekendtgørelse om
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hold af svin på friland nr. 1394 af 12/12/2019. Denne bekendtgørelse stiller bl.a. krav til udformning af hegnet, adgang for offentligheder, skiltning og fodring
Naturstyrelsens kommentarer
Forskeranbefalinger peger på, at græsning er en vigtig funktion, som med fordel kan indføres
som helårsgræsning (uden tilskudsfodring) generelt i urørt skov for at skabe dynamik og mere
naturlige forhold. Der er ikke ressourcer til at etablere afgræsning i alle urørte skove, men kun
i en del af områderne, hvor græsning er biologisk vigtigst. Naturstyrelsen forventer at etablere
græsning i omkring 30 % af den urørte skov. Hensyn til bl.a. lokale forhold og mulighederne
for friluftsliv indgår i overvejelser omkring græsning. I forhold til biodiversitetsværdi konsulteres
de to følgegrupper for urørt skov om den tværgående landsdækkende prioritering af græsning.
Lige som hensynet til friluftslivet drøftes med følgegrupperne. Tilsyn med de græssende dyr
skal følge den til enhver tid gældende lovgivning.
I processen med udvikling af forvaltningsplaner vil lokale og andre interessenter blive involveret i at drøfte, hvilke arealer der giver bedst mening at hegne og afgræsse. En endelig beslutning om, hvor og med hvilket design, græsningsdyr osv. vil først ske efter brugermøder, dialog
og høringsproces i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete forvaltningsplaner. Hegning
med glat tråd vil mange steder være tilstrækkeligt. Det vil i videst muligt omfang blive tilstræbt
at anvende semipermeable hegn, så flest mulige arter kan passere igennem, samtidig med at
de store planteædere holdes inde.

Levesteder
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Som udgangspunkt skal der ikke forvaltes for enkeltarter i urørt skov, og artsforvaltning skal
ske som levestedsforvaltning. Der bør dog være muligt undtagelsesvis at gennemføre fokuseret pleje, hvor der er tale om uerstattelige biodiversitetsværdier eller i de mindre urørte skove.
Vi finder ikke, at de angivne retningslinjer tager tilstrækkeligt højde for formålet med udlæg af
urørt skov, som ifølge den politiske aftale er at fremme biodiversiteten. Det bør fremgå éntydigt af retningslinjerne, at der i forvaltningsplanerne skal planlægges med en zonering af de
urørte skove med hensyn til hvilke aktiviteter, der kan foregå hvor, således at der vil blive etableret større sammenhængende forstyrrelsesfrie områder i skovene, og at de mest indgribende
former for friluftsliv mht. anlæg og forstyrrelser henvises til andre arealer.
I tilfælde af jagt som ”prædationslignende” regulering i forhold til dyrebestande under hegn, vil
det være gunstigt at efterlade ådslet som beskrevet i de overordnet retningslinjer.
Dansk Botanisk Forenings Naturbeskyttelsesudvalg (DBF)
DBF savner en præcisering af i hvilket omfang de beskrevne, og efter DFBs opfattelse helt
nødvendige, særlige forvaltningsindgreb skal anvendes og hvornår det overordnede princip
om selvforvaltning med mindst mulig aktiv naturforvaltning skal praktiseres.
I retningslinjerne behandles forholdet til Natura 2000-beskyttelsen kun overfladisk. Dette på
trods af at udlægning af urørt skov i stort omfang overlapper med Natura 2000-områder og
kortlagte habitatnaturtyper. Det fremgår, at de juridiske bindinger angående Natura 2000 naturtyper og arter kan kræve en specifik forvaltning, altså en fravigelse af princippet om selvforvaltning i et ikke nærmere bestemt omfang. Dette emne behøver efter DBFs mening en uddybning, da skovnaturtyperne ellers har været behandlet ud fra en forudsætning om arealmæssig opretholdelse inden for det enkelte Natura 2000-område, men ikke nødvendigvis på
det konkrete, kortlagte areal, hvorfor almindelig, forstlig drift typisk har kunnet foregå som hidtil.
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Danmarks Naturfredningsforening (DN), Rudersdal
DN Rudersdal savner en klar udmelding om, at målet om størst mulig biodiversitet, er det vores aktiviteter i skoven så vidt mulig skal tilgodese. Vi efterlyser, at man prioriterer en genskabelse af hydrologien som noget af det første i forbedringen af livsbetingelserne for de vilde organismer i urørt skov.
Danmarks Jægerforbund (DJ)
Der bør sikres en tilstrækkelig andel af nåletræer i alle skovene (ikke kun i områder hvor der
findes sortspætte), da der er flere arter som er afhængige af tilstedeværelsen af gran og fyr,
bl.a. lille korsnæb samt topmejse og sortmejse, som primært holder til i ældre nåletræsbevoksninger.
Naturstyrelsens kommentarer
Som udgangspunkt forvaltes der ikke for enkeltarter i de urørte skove. For at tilgodese særlige
økologiske behov kan der efter en konkret vurdering planlægges for en mere aktiv bevarelse
og forbedring af de levesteder og forhold, som skovens truede arter har brug for – især i områder uden helårsgræsning.
Der skal fortsat være mulighed for friluftsliv i de urørte skove. Af de overordnede retningslinjer
fremgår det, at det er muligt at opføre nye friluftsfaciliteter som hidtil efter en konkret vurdering
af beliggenhed og hensyn til bl.a. naturværdier, fx af hensyn til borgernes mulighed for at opleve og bevæge sig igennem de urørte skove. Desuden fremgår det, at afholdelsen af friluftsaktiviteter administreres som hidtil efter konkrete vurderinger i forhold til naturværdier, eksempelvis i tilrettelæggelsen af ruter.
De delområder, der skal sikre sjældne, truede eller følsomme arter mod forstyrrelser, sikres
ikke ved hjælp af hegn eller afspærring, men fx ved at stiforløb tilrettelægges, så de i videst
muligt omfang guider borgere udenom, samt ved at oplyse og informere om områderne.
Det er ikke alt nåletræ, der udtages i perioden med udtag af ikke-hjemmehørende træarter.
Der vil fortsat være betydelige arealer med eksempelvis rødgran og skovfyr (hjemmehørende).
Arealet med oversøiske træarter, som eksempelvis sitkagran, der ikke fungerer i et dansk naturligt system med fri dynamik, vil blive reduceret betydeligt.

Følsomme arter
Dansk Polarhunde Klub
Der savnes entydig evidens for, at ”rewilding” øger biodiversiteten. At satse udelukkende på
denne form anser vi for et skrøbeligt eksperiment, der ikke skaber evidens for virkningsgraden
af de forskellige typer af forvaltning af urørt skov. Udsætningen af store planteædere i områder
med mose og tørv vil i nogle områder af bl.a. Bidstrup skovene, der indeholder store mængder
af sjældne arter, blive pløjet op af klove og hove, og dermed være i fare for at blive udryddet.
Tilgængelig Natur i Bidstrupskovene
Udsætningen af planteædere vil i områder med mose og tørv som ”Smuldmosen” midt i Bidstrup skovene, der indeholder store mængder af sjældne arter, blive pløjet op af klove og hove,
og dermed være i fare for at blive udryddet.
Det har vakt bekymring at de nævnte typer hegn, der skal anvendes i urørt skov, allerede dikterer hvilke arter, der kan udsættes i de hegnede områder, uden lokal høring.
Kirsten Nielsen, Christian H. Hansen

Det er bevist (iflg. rapport SKOVGRÆSNING MED BIODIVERSITETSFORMÅL fra 2019),
at ved et vist græsningstryk forsvinder de små gnavere også de truede - når de forsvinder, forsvinder også, rovfugle, ræve, mår, m.m.
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Danmarks idrætsforening
DIF har hæftet sig ved, at der af hensyn til forstyrrelsesfølsomme arter kan etableres større og
sammenhængende forstyrrelsesfrie områder i skovene, og finder behov for en nærmere definition af, hvad der forstås ved ”større og sammenhængende” og hvad der lægges i ordet ”forstyrrelsesfrie” i denne forbindelse.
DGI
DGI anerkender at det er nødvendigt med levestedsforvaltning med dertil hørende midlertidige
indskrænkninger i den lovlige adgang. Det er vigtigt, at sådanne begrænsninger for friluftslivet
skal være målrettede og baseres på et tydeligt fagligt grundlag herunder friluftsfaglige perspektiver.
Erling Krabbe
Hvad angår forekomst forstyrrelsesfølsomme arter i skovene fremgår det af retningslinjerne, at
det skal være muligt at udlægge forstyrrelsesfri zoner i skovene af hensyn til disse arter. Jeg
mener det er for uklart skrevet. Menes der konkret afspærring, eller blot henstilling til publikum? Det bør præciseres.
Naturstyrelsens kommentarer
På baggrund af den faglige rådgivning, som Naturstyrelsen har modtaget, er vurderingen, at
græsning overvejende er godt for udvikling af biodiversiteten. Pt. er der afsat ressourcer til afgræsning af omkring 30 % af det udpegede areal. Græsningen prioriteres fra den ende, hvor
det giver mest værdi for biodiversiteten.
De delområder, der skal sikre sjældne, truede eller følsomme arter mod forstyrrelser, sikres
ikke ved hjælp af hegn eller afspærring, men fx ved at stiforløb tilrettelægges, så de i videst
muligt omfang guider borgere udenom, samt ved at oplyse og informere om områderne.

Invasive arter
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Vi anbefaler, at der i indsatsen mod invasive arter også inddrages påvirkning af evt. nærliggende lysåbne naturområder.
Danmarks Jægerforbund (DJ)
DJ mener, at det er vigtigt at der også i de urørte skove kommer til at foregå en effektiv kontrol
af invasive dyrearter, som f.eks mårhund og mink. Så der ikke i disse områder opformeres en
masse individer, som kan sprede sig ud i det omkringliggende landskab.
Kirsten Nielsen, Christian H. Hansen
Hvad sker der såfremt det udenlandske kronvildt smutter ud og blander sig med det danske?
Naturstyrelsens kommentarer
Efter afsluttet naturgenopretning kan der ske fortsat fjernelse af problematiske arter. Bekæmpelse af invasive arter er en delmængde heraf og kan inkludere både flora og fauna, f.eks.
kæmpe-bjørneklo eller mink. Invasive arter kan bekæmpes, uanset om arealet er omfattet af
urørt skov.

Friluftsliv og menneskers sundhed
Etablering af hegn
Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening
Rewilding projekterne står så at sige i kø, og for at skabe et overblik, vil det være hensigtsmæssigt med en samlet national plan for de kommende hegninger inden der etableres flere. Vi
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frygter, at se en stor del af de urørte skove blive hegnet fremover. For langt de fleste ryttere vil
indhegninger med ”vilde heste”, kvæg, bison eller elge være det samme som at vi mister vores
reelle tilgængelighed til området – og så er det for så vidt ligegyldigt, om vi lovmæssigt får adgang til områderne.
Danmarks idrætsforbund
Vi mener det er vigtigt, at der på nationalt plan dannes et overblik over, hvor der hegnes, og
hvor det har effekter på friluftslivet, da effekter på friluftslivet vil blive markant større, hvis nærliggende skove til en hegnet skov også er hegnede. Denne nationale plan bør være en del af
værktøjet, når der planlægges for kompenserende foranstaltninger i forbindelse med tilgængelighedsbegrænsende tiltag.
DGI
DGI ser gerne en samlet national plan for hegning og udsætning af store græssere med stærk
inddragelse af interesseorganisationer.
Danmarks idrætsforening
Vi er bekymret for, at græsning bliver et gennemgående plejeindgreb i de urørte skove. Det
kan på landsplan blive et stort areal, der skal hegnes og afgræsse.
I bilag 2 er der opstillet pointscore for arealers græsningsbehov. Vi foreslår, at der udarbejdes
en tilsvarende pointscore for arealernes rekreative værdi, f.eks. besøgstryk, aktiviteter og faciliteter. De to pointsystemer kan dermed sammenstilles, så græsning etableres på arealer med
maksimalt græsningsbehov og minimal rekreativ værdi.
Det glæder DIF, at Naturstyrelsen vil have fokus på at opretholde en solid infrastruktur for friluftslivet, men DIF er bekymret over formuleringen om, at det forventes at kunne gøres inden
for gældende økonomiske rammer.
Friluftsrådet
Friluftsrådet er bekymret for at der af hensyn til forstyrrelsesfølsomme arter kan
etableres større og sammenhængende forstyrrelsesfri områder i skovene og konsekvenserne
heraf for friluftslivet. Friluftsrådet anbefaler i den forbindelse, at der som udgangspunkt ikke
forvaltes for enkeltarter i urørte skov, og at der i stedet tilstræbes en bredere levestedsforvaltning.
Friluftsrådet foreslår, at der udarbejdes en model for rangordning af de enkelte områder, ud fra
deres friluftsmæssige anvendelse, som kan anvendes som redskab til at sammenholde vurderede biodiversitetsmæssige gevinster ved græsning med den friluftsmæssige anvendelse af
områderne.
Anbefaler at græsning og hegning i områder med urørt skov sker efter en samlet national plan,
hvor der tages højde for den samlede effekt på biodiversitet og friluftsliv, af etableringen af naturnationalparker og udlæg af urørt skov.
Friluftsrådet lægger vægt på, at der som udgangspunkt kan gives tilladelse til samme friluftsaktiviteter i urørt skov som hidtil. Friluftsrådet ønsker en så restriktiv anvendelse af hegn som
muligt. I det omfang, der udsættes dyr og etableres hegn, er følgende afgørende for Friluftsrådet:

At der sikres gode og tilgængelige adgangsveje til og i det hegnede område

At valget af dyr beror på en hensyntagen til de rekreative interesser i området

At der vælges ikke-opsøgende, hjemmehørende, planteædende dyr

At den frie og uhindrede adgang langs kysten sikres

Fokus på at særligt udsætning af heste kan være et problem for friluftslivet, specielt i områder hvor der er rideinteresser.
Friluftsrådet havde også bemærkninger til forvaltningen af konkrete arealer.
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Tilgængelig Natur i Bidstrupskovene
Ønsker at tilkendegive vores overvejende modstand mod forslaget til urørt skov og de overordnede retningslinjer, fordi et af hovedelementerne i høringsforslaget er, at der skal etableres
hegn i den urørte skov og udsættes store planteædere. Denne tilgang til at løfte biodiversiteten vil få katastrofale konsekvenser for det samlede friluftsliv. Vi vil derfor gerne henstille til:

At eventuelle eksisterende hegningsarealer i skovene ikke udvides væsentligt

At hegningerne ikke krydser stier og veje

At der ikke etableres én stor indhegning, men arbejdes på biodiversitetsfremmende metoder på anden vis end med dyr bag hegn.

At der kun hegnes i de områder hvor det er bydende nødvendigt

At der laves reel borgerinddragelse således de lokale er medbestemmende overfor placering af hegn og etablering af låger for det segment af brugere der vil færdes i indhegningerne.

At der kun benyttes hjortevildt, hvis hele eller meget store dele af området skal hegnes

At der bevares reel adgang til vores fælles skovarealer, som minimum på stier og veje

At hvis der etables hegninger i skoven til gene for friluftslivet, at der etableres tilsvarende
adgang og faciliteter i tilstødende skove.
Friluftsrådet Sønderjylland
Friluftsrådet vil bemærke, at hegn og udsætning af store græssere kan give udfordringer for
både dyrelivet og dele af friluftslivet.
Det Danske Spejderkorps
Opfordrer til, at der på nationalt niveau laves en samlet vurdering og plan for placering og indretning af urørte skove, naturnationalparker og naturområder med anden status. I denne samlede plan skal friluftslivets muligheder være tydeligt indtænkt og det skal vurderes, hvorvidt
nogle landsdele vil opleve store ændringer eller begrænsede adgangsmuligheder.
DGI
Offentlighedens adgang til urørt skov skal sikres og fastholdes, dette er afgørende for DGI.
Dette gælder ikke kun de lovmæssige rammer for adgang, men i særdeleshed den reelle adgang. Erfaringer med eksisterende hegninger med store græssere viser tydeligt en indskrænkning i offentlighedens reelle adgang.
Dansk orienteringsforbund
Vi har brug for fri fladefærdsel med hensyntagen til de områder vi har aftaler med Naturstyrelsen om at holde fri som naturzoner. Det vil være en begrænsning, hvis man foretager store
hegninger og udsætter store græssere. Det vil klart være bedre for skovgæsterne at man bruger de hjemmehørende hjortearter som ikke behøver indhegning. Skovgæsterne undgår dermed konfrontation med de store græssere. Der er dokumentation for, at det har afstedkommet
ulykker sågar dødsfald. For orienteringssporten er det vigtigt at kunne benytte støre sammenhængende naturområder, da det er en kerneværdi i sporten at kunne finde vej i terrænet. Indhegninger vil betyde tvungne passager ind og ud, hvilket vil forringe kvaliteten af banerne.
Orienteringsklubben Roskilde
Vi frygter at etableringen af urørt skov vil betyde en indskrænkning i den frie adgang til skovene. Den fysiske adgang til skoven bliver også vanskeliggjort grundet, ”at skovene bliver mindre tilgængelige med flere væltede træer, mere vand, indhegninger m.m. sammenlignet med
traditionelt forvaltede skove”. Vi opfordre til

At ordlyden adgangen til den urørte skov skærpes, så det fremgår at adgangen ikke indskrænkes.

At det genovervejes at etablere urørt skov i bynære skove
Kirsten Nielsen, Christian H. Hansen
Generelt er jeg tilhænger af udpegningen af urørt skov, men har dog et ønske om at I vil se
ekstra godt på afsnit 2.4.2 i oplægget omkring retningslinjerne for hegning af skovene - som
jeg bestemt ikke er tilhænger af.
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Lad nu vær med at hegne skovene ind da det skader økonomi, dyrevelfærd, friluftsliv, kulturarv og i sidste ende også de truede arter – og ikke mindst den reelle adgang for de
mange brugere af statsskovene.
Hvor er den nærmeste nødudgang – vi kan jo ikke bare hoppe over et 2-3 meter højt
hegn – og hvordan skal f.eks. hestevogne og slædehundekørere komme ind igennem låger?

Christian H. Hansen
Hvad menes der med (hegningernes arrondering) KAN tilpasses af hensyn til skovens friluftsliv, hvilke kriterier skal være opfyldt for at I vil tilgodese friluftslivet? - I Bidstrup bliver familier
med børn, børneinstitutioner, spejdere med børnegrupper, ryttere, hestevogne, hundeluftere,
MTB'er og O-løbere formentlig henvist til den langt mindre del af skoven der ikke lægges Urørt
og evt. hegnet – sammen med alle de gæster med børn, gangbesværede mv der ikke tør gå
ind til dyrene – kalder I det at tilpasse?
Flemming Larsen
Så derfor ser jeg gerne, at Teglstrup Hegn snarest muligt bliver til urørt skov, uden høje indhegninger, der skal rumme diverse ”græssere” i form af forskelle eksotiske dyr som f.eks. Bisoner, Vilde Heste. I Teglstrup Hegn findes et passabelt el-hegn, der strækker sig ca. 9 km.
rundt i skoven, og rummer udsatte køer, men da køerne fodres, bliver det indhegnede areal
ikke brugt af køerne, så dette hegn kan godt reduceres til glæde for alle skovgæsterne.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) – lokalafdelinger
- Hegninger med høje hegn er problematisk. Bedre med naturligt forekommende dyr
Naturstyrelsens kommentarer
Det understreges, at det ikke er i alle de urørte skove, at der skal etableres græsning. Forventeligt omkring 30 %. Naturstyrelsen vil på baggrund af bl.a. input fra interessent- og følgegrupper, foretage en prioritering af etableringen af græsning. I de skove, hvor græsning etableres,
vil type og placering af hegn, græsningstryk og dyr blive valgt ud fra hensyn til det enkelte areals biodiversitet, og der vil også blive taget hensyn til friluftslivet. Hegnslinjen i den enkelte
skov fastlægges principielt i forbindelse med forvaltningsplanerne.
I forhold til fremsat ønske om en pointscore for de udpegede arealers rekreative værdi, der
kan sidestilles med arealernes græsningsbehov, vil Naturstyrelsen henvise til at friluftsliv også
i urørt skov er tilladt efter de almindelige regler for friluftsliv i statsskov, og at et point system
derfor ikke vurderes relevant. Point systemet for græsning er nyttigt til at systematisere de biologiske data og behovet for græsning, men er ikke en facitliste for, hvor der skal være græsning, idet en række andre hensyn tages ved den konkrete planlægning til f.eks. praktiske forhold, økonomi og friluftsliv.

Friluftsaktiviteter og faciliteter
Jon N. Rahr og Martin Winding
Vi hilser mere urørt skov i Vesterskov mere end velkomment, men det må betyde et stop for
mtb sporbygning. Vi ser det ikke som en mulighed, at man kan opfylde kravene/ønskerne om
forbedring og beskyttelse af skovens biodiversitet, samtidig med udbygning af flere mtb-spor.
Rold Skov MTB, MTB Rebild Bakker, Rscs Cycling og Støvring Motionscykelklub
Nogle af de områder der ønskes udpeget som urørt skov er nogle af ”kronjuvelerne” for MTBsporten i området. Frygten blandt MTB-klubberne er, at udpegningen vil betyde, at udviklingsmuligheder for MTB-sporten bliver indsnævret. MTB-klubberne har kommentarer der vedrører
forvaltningen af friluftslivet i den konkrete skov: Rold Skov komplekset.
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Friluftsrådet
Friluftsrådet lægger vægt på, at der som udgangspunkt kan gives tilladelse til samme friluftsaktiviteter i urørt skov som hidtil. Friluftsrådet lægger til grund, at i det omfang, der ikke er
brænde til rådighed, vil det fortsat være tilladt at samle brænde til brug på bålpladser og i bålhytter, og at regler for sankning af svampe, planter o.l. vil være de samme som i øvrigt gælder
i statens skove. Dette foreslås tilføjet til afsnit om overordnede retningslinjer for friluftslivet.
Friluftsrådet Sønderjylland
Det er meget vigtigt for os at der ikke i de kommende forvaltningsplaner lægges hindringer i
vejen for friluftslivets udfoldelse, samt at den lokale inddragelse i planlægning sikres, herunder
i fastlæggelse af forvaltningstiltag. Friluftsrådet ønsker en god balance med et dobbelt formål i
forvaltning af de urørte skove.
Det Danske Spejderkorps
Opfordrer til, at formidlingsaktiviteter og faciliteter, der understøtter børn og unges friluftsliv prioriteres højt i områderne med urørt skov og at der afsættes særskilte økonomiske midler hertil.
Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD)
Er bekymret for hvilke konsekvenser forslaget vil have for kommunernes og naturstyrelsen
muligheder for at arbejde med naturen og outdooraktiviteter i et sundhedsfremme- og forebyggelsesperspektiv, og for at udvikle og etablere nye faciliteter, stier og ruter i naturen. IFFD
kommer med følgende anbefalinger:

Udpegning af urørt skov bør understøtte danskernes muligheder for at
komme ud i naturen.

Vores natur skal være for alle danskere. Det er derfor centralt, at man ved
den konkrete etablering af naturnationalparkerne har fokus på de mange
forskellige brugergrupper som færdes i naturen.

Investeringen i urørt skov bør ske velovervejet. Det vil sige der, hvor man
får mest biodiversitet for pengene og der, hvor man minimerer de negative
konsekvenser på andre områder – fx for folkesundheden.
DGI
DGI ser det som særdeles vigtigt at den rekreative infrastruktur som skovveje, stier, mountainbikespor og faciliteter til understøttelse af friluftsliv fortsat kan udvikles og tilpasses i de udpegede urørte skove. DGI finder det vigtigt, at det som hidtil er muligt at få tilladelse til friluftsaktiviteter, som kræver styrelsens tilladelse, fx erhvervsmæssige aktiviteter, stævnepladskrævende arrangementer mv.
Dansk orienteringsforbund
Det ikke tilstrækkelig klart beskrevet i de overordnede retningslinjer, at tilladelserne for de organiserede aktiviteter ikke blot skal gives ud fra samme grundlag, men også skal fortsætte
samme praksis som hidtil for de udpegede områder.
Holstebro orienteringsklub, Vestjysk orienteringsklub, Herning orienteringsklub
Vi, som orienteringsløbere har set frem til, at der bliver mere vild natur. Naturnationalpark
Stråsø rummer noget af det bedste terræn i landet til orienteringsløb. Vi synes, at formuleringen i teksten kan mistolkes, og vi frygter at vi kan blive nægtet tilladelse til at bruge området
med tiden. Der står i de Overordnede retningslinjer for urørt skov: Det er som hidtil muligt at få
tilladelse til friluftsaktiviteter, som kræver styrelsens tilladelse, fx erhvervsmæssige aktiviteter,
stævnepladskrævende arrangementer mv. Vi synes, ordlyden er for u-konkret, for hvis det er
muligt, kan det måske også blive umuligt.
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Dansk polarhunde Klub
Kan ikke støtte høringsforslaget, selvom vi grundlæggende ønsker mere natur og bedre biodiversitet. Noterer sig at både Bidstrup skovene samt Tisvilde Hegn mfl. i Nordsjælland er foreslået. Bidstrup skovene er den eneste skov på Midtsjælland, hvor vi kan træne slædehundekørsel. Ingen af vore medlemmer har erfaring med at færdes blandt store græssere med hundespand og de fleste vil derfor være nødsaget til at fravælge hegnede skovarealer af sikkerhedshensyn. Det betyder de facto, at vi udelukkes fra at dyrke vores sport fuldstændig. Dansk
Polarhunde Klub har desuden bemærkninger til forvaltningen af konkrete arealer.
Dansk Disc Golf Union (DDGU)
DDGU lægger op til, at der som udgangspunkt kan gives tilladelser til etablering af friluftsaktiviteter i urørt skov som hidtil. Det er DDGUs håb, at Naturstyrelsen ikke laver om på allerede
indgåede aftaler vedr. brug af naturlige områder uanset evt. udpegning som urørt skov. DDGU
har yderligere bemærkninger til forvaltningen af friluftslivet på konkrete arealer: Rude Skov og
Gribskov komplekset.
Kirsten Nielsen
Statsskovene er eneste sted som vi borgere i dag har lovmæssig adgang til døgnet rundt – har
I tænkt over konsekvenserne ved at fratage befolkningen denne basale grund-ret? I Fussingø
er ryttere, hestevogne, hundeluftere, MTB’er og O-løbere udvist til udeskovene.
Allerød kommune
Det opfordres til at sikre de nuværende rekreative forhold i form af eksisterende stier, trampespor mv., uanset ovenstående forslag og forslag til yderligere udpegning af urørt skov.
Rudersdal Kommune
Tilslutter sig intentionerne omkring udpegning af urørt skov af hensyn til at opnå en øget biodiversitet. Det forudsættes dog samtidigt, at der fortsat skal være et stærkt fokus på borgernes
adgang til skovene, så fritidsaktiviteter og det aktive friluftsliv fremover kan udvikles yderligere
med nye initiativer. Kommunen har yderligere bemærkninger til forvaltningen af friluftslivet på
det konkrete areal: Rude Skov.
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
I de beskrevne retningslinjer mener vi at hensynet til friluftslivet i flere henseender beklageligvis er blevet sidestillet med hensynet til biodiversiteten, herunder; fortsat ubegrænset færdsel i
alle døgnets timer, og at det fortsat skal være tilladt at udøve alle de former for friluftsaktiviteter, som generelt kan gennemføres uden tilladelse i Naturstyrelsens skove.
Dansk Botanisk Forenings Naturbeskyttelsesudvalg (DBF)
DBF ønsker sig en strammere formulering med en helhjertet prioritering af biodiversiteten, så
friluftsliv ikke betingelsesløst tilgodeses, men at tiltag til fordel for disse interesser, der alt andet lige må være sekundære i en skov udlagt til biodiversitet. DBF mener desuden, at det i
urørt skov skal være forbudt at etablere MBT spor med materialer udefra og at såkaldte features skal være forbudt. Ligeledes mener vi, at brug af skarpe pandelygter og ditto cykellygter
ikke kan tillades anvendt uden for egt. befæstede køreveje.
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Rudersdal
Ønsker at friluftsliv i lighed med andre aktiviteter i skoven underlægges betingelserne for en rig
og varieret natur, og ikke true sårbare naturlige hjemmehørende arter
Danmarks Naturfredningsforening (DN) – lokalafdelinger
- Friluftsliv – Der skal sikres balance mellem naturbeskyttelse og –benyttelse.
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- Eksisterende veje i urørt skov bør friholdes for vedligehold og bør være en strategi i de kommende forvaltningsplaner.
Naturstyrelsens kommentarer
Med udpegningen af ny urørt skov vil skovene blive mere diverse og artsrige. Friluftslivet i skovene vil blive styrket gennem muligheden for flere unikke naturoplevelser. Offentlighedens adgang til de urørte skove vil jf. naturbeskyttelsesloven (LBK nr 240 af 13/03/2019) kapital 4,
være uændret. Retningslinjerne specificerer, at friluftslivets muligheder inddrages i overvejelserne i forbindelse med indsatsen for urørt skov. Den rekreative infrastruktur som skovveje,
stier, mountainbikespor og ridespor vil kunne forvaltes som hidtil, med løbende vedligehold,
udvikling og tilpasning. Ligesom det fortsat er muligt at vedligeholde eksisterende friluftsfaciliteter og opføre nye. Endelig vil friluftsaktiviteter, der kræves tilladelse til, blive vurderet efter
gældende praksis. Ved udarbejdelsen af forvaltningsplaner for de enkelte urørte skove vil hensynet til friluftslivet indgå. Som det også fremgår af de overordnede retningslinjer, så følger udarbejdelsen af forvaltningsplanerne Naturstyrelsens proces for tilvejebringelse af planforslag,
med heraf følgende lokal inddragelse samt offentlig høring. Lokalinddragelsen sker bl.a. gennem brugerråds- og borgermøder og skal medvirke til at sikre en god balance mellem de forskellige hensyn.

Jagt
Dansk Land og Strandjagt
Mener at på arealer med urørt skov, skal jagt og fiskeri indgå, som en naturlig del af arealernes naturforvaltning.
Dyrenes beskyttelse
Vi ønsker at det i retningslinier for forvaltning af urørt skov nævnes, at rekreativ jagt ikke må
forekomme. Jagtlige aktiviteter skal begrænses til bekæmpelse af invasive arter og nødvendig
forvaltning af eventuelle hegnede græssere.
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Ordet "jagt" findes ikke nævnt i retningslinjerne. Sædvanlig jagt af kommercielle eller friluftsinteresser, samt etablering af jagtanlæg som skydetårne, skjul mv. bør ikke finde sted i urørte
skove. Jagt bør kun foretages som ”prædationslignende” regulering i forhold til dyrebestande
under hegn.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) – lokalafdelinger
- DN foreslår at urørt skov også skal være urørt af jægere
Naturstyrelsens kommentarer
Jagt er ikke nævnt i retningslinjerne, da udpegningen til urørt skov ikke ændrer på mulighederne for jagt i områderne.

Materielle goder
Dansk Land og Strandjagt
Mener, at det er spild af resurser, ikke at bruge træet til noget, i så stort omfang som der lægges op til. Dermed ikke sagt, at der ikke må være urørt skov. Dansk Land og Strandjagt mener, sagtens man kunne øge biodiversiteten i skove med hugst.
Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i brugerrådet for Naturstyrelsen
Himmerland
Miljøvurderingen viser at udlægningen af urørt skov vil mindske udbuddet af certificeret træ,
der efterspørges i stort stil. Der anvises ingen afværgeforanstaltninger.
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Danmarks Naturfredningsforening (DN) – lokalafdelinger
Udtrykker bekymring for effekten af urørt skov på tømmerproduktionen – hvilke statsskove der
fremover skal holde for som produktionsskove?
3F - Den grønne gruppe
3F er meget bekymret for de følgevirkninger nogle af de foreslåede tiltag vil medføre for brugen af dansk træ i træ- og møbelindustrien samt i byggeriet. 3F er af den opfattelse at et stop
vil betyde tab af arbejdspladser på savværkerne m.m., manglende indtægter i NST for salg af
træ og manglende eksport af dansk træ. Vi skal derfor anmode om, at der udarbejdes en analyse om dette stop af kommerciel skovdrift af statsskovene har en beskæftigelsesmæssig negativ konsekvens.
Lidenborg Gods A/S
Har betydelig interesse i at udlæggelsen af urørt skov i Rold Skov komplekset, ikke skaber forhold der vil kunne skade vores vækstkraftige og stabile nabobevoksninger. Det vækker bekymring at man jf. de overordnede retningslinjer vil ’hugge for ustabilitet’, da denne selvsagt vil
forplante sig ind i Lindenborgs Skove ved at fremprovokere stormfald, og det vil erfaringsmæssigt desuden medføre kraftig opformering af typografbiller.
Vi er bekendt med at der i retningslinjerne også er anført at ”Der kan dog tænkes undtagelser,
som må håndteres konkret, f.eks. hvis der i perioden for naturgenopretning stormfældes store
mængder gran og en privat naboskovs skovsundhed dermed trues markant af spredning af typografbiller op-formeret i stormfalds graner - både på lokalt og regionalt plan.” Med det fremgår ikke, hvordan dette konkret tænkes at ske. Vi finder det nødvendigt, at der etableres helt
klare retningslinjer for, hvorledes insektproblematikken håndteres i forhold til naboskov, dels
hvordan man fjerner angrebne træer, dels at der fra Statens side indregnes og afsættes betydelige midler til at erstatte skader i private naboskove.
Naturstyrelsen er i dag en vigtig leverandør til savværksindustrien. En reduktion Naturstyrelsens nåletræsarealer vil naturligt medfører en stor reduktion af Naturstyrelsens udbud af træ.
Det vil medfører en lavere beskæftigelse i den primær træindustri.
Michael Lehrmann
NST’s udlæggelse af urørt skov, hvor almindelig forstlig praksis tilsidesættes, medfører risiko
for skader på andre ejendomme forvoldt af biotiske og abiotiske skadevoldere. Idet NST fraviger almindelig forstlig praksis, hvor der opretholdes sunde bevoksninger, der ikke er overmodne, agerer NST ansvarspådragende (culpøst) i en erstatningsretlig forstand. NST handler
imod bedre vidende og har specialist viden på området for hvad angår mulige skader på
skove. NST indtræder dermed i en erstatningsmæssig rolle svarende til en bonus paterspecialist. NST’s undladelse af sanitetshugst af nåletræer angrebet af typografbiller, som er en almen kendt og frygtet skadevolder, vil blive betragtet som groft uagtsomt i en erstatningssag.
Der er i de overordnede retningslinjer for forvaltningen af urørte skove ikke taget hensyn til
dette.
I miljørapporten vurderes det, at der samlet vil være en ”mindre negativ effekt” på klima og en
”minimal effekt” på materielle goder. Dette er efter vores opfattelse en fejlagtig eller i bedste
fald mangelfuld vurdering, samt en negligering af værdien af at have træproduktion på arealerne.
Naturstyrelsens kommentarer
Regeringen og aftaleparterne har besluttet, at der i nærværende plan udlægges ca. 9.000 ha
ny urørt skov. Det er midler afsat på finansloven, der skal anvendes til at stoppe kommerciel
træfældning i de udpegede urørte skove. Der udtages og sælges som udgangspunkt ikke ved
fra hjemmehørende træarter, idet det i stedet efterlades i skoven til naturlig nedbrydning som
dødt ved. Det døde ved har en vigtig biologisk funktion i skovene, idet mange af disse skoves
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truede arter er tilknyttet dødt ved. Det vil medføre et fald i udbuddet af FSC- og PEFC-certificeret træ – især løvtræ - fra Naturstyrelsens arealer.
Det understreges her, at udlægningen til urørt skov ikke ændrer på det faktum, at Naturstyrelsen hvert år etablerer cirka 200 hektar ny statsskov. De nye statsskove anlægges for midler
afsat på Finansloven i henhold til Naturbeskyttelsesloven, samt medfinansiering fra især vandværker og kommuner, der ønsker skov. Det fremgår af sagsnotat fra Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Københavns Universitet1 at skovrejsning bidrager til klimamålsætningerne
gennem træernes optag af CO2 fra atmosfæren og lagring i skovøkosystemet. Skovrejsning er
derfor også et anerkendt og vigtigt virkemiddel til at opnå målsætningerne i forhold til at imødegå klimaændringer. Kulstofoptaget for Naturstyrelsens årlige skovrejsning er ikke udregnet.
Af retningslinjerne fremgår det, at stormfældede træer og bevoksninger, der kan lede til opformering af typografbiller vil blive håndteret i de konkrete tilfælde, hvor en privat naboskovs
skovsundhed trues (s. 23). Selve håndteringen er ikke specificeret, da den optimale løsning
kan variere i hvert enkelt tilfælde. Naturstyrelsen vil i det omfang det er muligt, bestræbe sig
på at forebygge negativ påvirkning på naboskov som følge af udlægningen til urørt skov.

Klimatiske faktorer – CO2
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
I forhold til Miljøvurdering (Bilag 4) om ”5.3 Luft og klimatiske faktorer” skal der gøres opmærksom på at det notat fra KU/IGN der henvises til vedr. klimaeffekter fokuserede på de konkrete
arealer under Naturpakken med de retningslinjer der var gældende på det tidspunkt. Der er
sket ændringer i såvel de omfattede arealer som i de overordnede retningslinjer (fx øget fokus
på at fælde og veteranisere træer under 150 år samt en reduceret periode for omstilling af arealer med nåletræer). Som nævnt i notatet fra 2019 vedr. klimaeffekter af udlæg efter Naturpakken, så kan resultaterne ikke ubetinget overføres til andre arealer.
Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i brugerrådet for Naturstyrelsen
Himmerland
Det ses af Miljørapporten at planen for udlægning af urørt skov har en negativ påvirkning på
den danske CO2 udledning. Miljørapporten vurderer efterfølgende, at der ikke skal planlægges afværgeforanstaltninger. Dette er ganske enkelt uforståelig. I de kumulative effekter forsvinder de negative klimamæssige og materielle effekter helt ud af vurderingen.
Dansk Polarhunde Klub
Grundlæggende har Dansk Polarhunde Klub overvejende intet imod urørt skov, omend dette
ikke falder i tråd med folketingets ellers store fokusering på nedbringelse af Co2 belastningen
– tvært imod. Urørt skov vil fortsat binde Co2 over en periode, men på længere sigt bliver Co2
udledt fra det døde ved og derved gør staten sig selv og os alle en bjørnetjeneste i forhold til
bekæmpelse udledningen af Co2. Det giver absolut ingen mening!
Lindenborg gods A/S
Reduktion i udbuddet af træ fra Naturstyrelsen arealer vil medføre øget import af træ fra udlandet, med øget CO2 udledning til følge. Hertil kommer en reduktion af den positive CO2-effekt
af skovenes evne til at suge CO2 ud af atmosfæren og lagre det i såvel det stående træ i skoven, som i de forarbejdede produkter. Vurderingen af CO2-effekten er direkte fejlagtigt, og
savner objektiv saglig begrundelse. Vi anbefaler at der i miljørapporten inddrages mere konkrete beregninger i forhold til CO2-udledning/lagring herunder substitutionseffekten af træ.
Den manglende vurdering af CO2-effekten er i direkte modstrid med den forvaltningspraksis,
som regeringen har sagt, at alle love skal underkastes.

1

Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., & Bentsen, N. S., (2020). Kulstofbinding ved skovrejsning 2020: Sagsnotat, 44 s.
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Med udpegningen fjerner man betydelige værdier, som er langt større end de beløb, som er
afsat i Finansloven i forbindelse med den pågældende plan for urørt skov.
3F- Den grønne gruppe
Er meget bekymret for de følgevirkninger nogle af udpegningen. Herunder øget import af ikke
certificeret træ, og mindre lagring af CO2 fra dansk træ.
Vi skal venligst opfordre til at der udarbejdes beregninger på om dette stop har en betydning
for den danske CO2 lagring og udledning og dermed i det danske CO2 regnskab i negativ retning
Vi skal venligst opfordre til at der udarbejdes beregninger på om dette stop har en betydning
for den danske CO2 lagring og udledning og dermed i det danske CO2 regnskab i negativ retning.
Naturstyrelsens kommentarer
Det er vigtigt at holde sig for øje, at udlægning af urørt skov som vedtaget af regeringen og aftalepartnere, ikke er et klimatiltag, men et biodiversitetstiltag. Hovedformålet er altså at sikre
og udvikle biodiversiteten, så dyr og planter får bedre levevilkår. Ikke mindst truede og sårbare
arter. Der er mange forskellige vurderinger og uvisheder af klimaeffekten af urørt skov.
Det fremgår af seneste notat fra Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns
Universitet2, at optaget af CO2 i urørt skov på lang sigt kan være mindre end i forstligt drevet
skov, men det er vigtigt at understrege, at urørt skov i en længere årrække vil binde CO 2. I Notatet konkluderes det endvidere at ”I et ukendt omfang vil en del af den reducerede hugst, som
følge af et øget udlæg af urørt skov, blive hentet i andre skove”. Notatet påpeger, at størrelsen
af en eventuel forøgelse af hugsten på andre arealer afhænger af pris elasticiteten for træmarkedet i Danmark, og at der endnu ikke er foretaget en analyse i Danmark, som belyser effekten af den reducerede hugst på Naturstyrelsens arealer, på bl.a. råvareforbrug, import, behov
for at udnytte kapacitet i maskinpark og træindustri. Notatet henviser til arealerne under Naturpakken, hvor der var lagt op til en anderledes forvaltning med mindre græsning og udtag af
hjemmehørende træarter. Naturstyrelsen har dog vurderet at de overordnede konklusioner
kan overføres til de nye udpegninger og forvaltningsparadigmer. I følge opgørelsen af det
samlede skovareal i Danmark i 20193 sker der i øjeblikket en netto-opsparing af vedmasse i
skovene på 1,5 mio. m3 /år, hvorfra den reducerede hugst på de urørt udlagte skovarealer i et
vist omfang vil kunne hentes.

Andre bemærkninger
Ådsler
Fødevarestyrelsen
I forhold til afsnittet om at efterlade ådsler af store planteædere vil vi gøre opmærksom på;
”Notat om indsamling og bortskaffelse af døde dyr i naturnationalparker” udarbejdet af Fødevarestyrelsen.
Kirsten Nielsen, Christian H. Hansen
I skriver ”Der tilstræbes et naturligt niveau af ådsler fra store planteædere efterladt i skoven”
Hvad med evt. sygdoms og smittespredning, hvordan vil I forhindre dette?

2

Johannsen, V. K., & Nord-Larsen, T., (2021). Opsamling på klimaeffekt af urørt skov: Sagsnotat, 15 s.

3

Nord-Larsen, T., Johannsen, V. K., Riis-Nielsen, T., Thomsen, I. M. & Jørgensen, B. B. (2020). Skovstatistik 2019: Forest statistics 2019. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
56 s.
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Naturstyrelsens kommentarer
Naturstyrelsen vil i forbindelse med ådsler følge de til enhver tid gældende regler. Det betyder
p.t. at vildtlevende døde dyr som f.eks. fugle, ræve, grævlinger, bævere og rådyr som udgangspunkt fortsat vil blive efterladt i skoven til glæde for ådselædere.

Baseline
Danmarks idrætsforening (DIF)
DIF forventer at der udarbejdes en baseline for hvert udpegede område,
og at der måles på udviklingen i friluftslivet, så der bliver et godt grundlag for at drøfte eventuelle justeringer løbende. Det er vigtigt, at det fastsættes, hvor ofte evalueringerne skal foregå –
det kunne f.eks. være hvert femte år ud fra årlige målinger.
Friluftsrådet
Friluftsrådet ønsker det imidlertid tydeliggjort, at der skal udarbejdes en baseline for både naturen og den friluftsmæssige anvendelse af områderne.
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Der mangler et program for etablering af en baseline og en fortløbende monitorering som en
integreret del af de overordnede retningslinjer. Konkret foreslår vi, at afsnittet om opfølgning
og overvågning suppleres med krav til, at de konkrete forvaltningsplaner skal tilpasses på baggrund af overvågningsresultaterne.
Naturstyrelsens kommentarer
I forbindelse med udlægningen af urørt skov vil der blive foretaget sædvanlig løbende overvågning af §3 arealer jf. Naturbeskyttelsesloven, samt af Natura 2000-områder gennem overvågningsprogrammerne NOVANA og DEVANO.
Derudover har Naturstyrelsen fået ni mio. kroner af AAGE V. JENSEN NATURFOND til at
gennemføre en såkaldt baseline, der skal give et overblik over, hvad status for biodiversiteten
er her og nu i 20 af de nye områder med urørt skov.

Ansvar
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Har noteret sig, at Naturstyrelsen er ansvarlig for at sikre, at vand fortsat kan bortledes fra naboarealer, og at NST skal kunne godtgøre, at projekter ikke generer naboer. I den forbindelse
bør det tillige fremgå, at hvis et projekt mod forventning alligevel forårsager oversvømmelse
eller andre problemer med bortledning af vand fra naboarealer, så er Naturstyrelsen ansvarlig
for at sikre disse forhold udbedret eller alternativt kompensere de berørte lodsejere.
Landbrug og fødevarer vil også udtrykke en bekymring i forhold til, hvilke konsekvenser udlæg
af urørt skov på sigt kan få for nærliggende husdyrproduktioner. Hvis den urørte skov på sigt
udvikler sig til ammoniakfølsom skov, vil det kunne få store konsekvenser for eksisterende
husdyrproduktioner, da disse vil kunne blive omfattet af husdyrgodkendelseslovens specifikke
ammoniakregulering.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Har to primære fokusområder:

Sikring af at der ikke sker øget civil færdsel på de arealer Forsvarsministeriet anvender til
øvelser.

Sikring af at Forsvarsministeriet fortsat har mulighed for at anvende øvelsesterrænerne
uden begrænsninger.
Danmarks idrætsforbund
DIF er bekymret for, at færdsel i urørte skove sker på eget ansvar ifølge forslaget. Derfor er
det meget vigtigt for DIF, at de dyr, der evt. udsættes, egner sig til sameksistens med alle de
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nuværende brugere af områderne, og at der er klarhed over, først og fremmest om der kan
ske en ulykke og dernæst over, hvem der i så fald bærer ansvaret.
DGI
DGI foreslår, at forvaltningsplanerne for urørt skov baseres på principper for adaptiv forvaltning, og bl.a. revideres hvert fjerde år. Derudover bør ansvar i tilfælde af ulykker og farlige situationer mellem udsatte husdyr og besøgende i urørt skov afklares og tydeligt skiltes.
Friluftsrådet
Det er afgørende for friluftsrådet at ansvaret i tilfælde af ulykker afklares og formidles tydeligt.
Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening
Vi vil anbefale, at der vil være skiltning ved indgangene som tekstmæssigt skal være præcis
omkring den reelle risiko, og vi ønsker en præcisering af, hvem der bærer ansvaret, hvis der
sker et uheld når man færdes i en indhegning. Det bør også tydeligt fremgå af skiltningen ved
indgangene til indhegningerne, hvilke planteædere man kan møde.
Naturstyrelsens kommentarer
Naturstyrelsen vil sikre nabohensyn i forbindelse med genopretning af hydrologi ved at følge
gældende lovgivning på området. Større hydrologiprojekter kan være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, og screenes efter gældende lovgivning. Hvis det i screeningen ikke kan
udelukkes, at der kan være en væsentlig påvirkning af miljøet, er projektet omfattet af krav om
miljøvurdering, og miljøvurderingsprocessen igangsættes.
Som det fremgår af retningslinjerne, sker færdsel i urørt skov, som for øvrige skovarealer, på
borgerens eget ansvar (Jf. Naturbeskyttelsesloven §23).

Andet
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
Vedr. Bilag 3 i afsnit ”2.4.9. Overordnede retningslinjer for forsøg og frøhøst” angives at ”I en
række tilfælde er vigtige gamle langtidsforsøg og bevoksninger kåret til frøhøst beliggende indenfor udpegningerne af urørt skov. De vil normalt kunne fortsættes uden væsentlig negativ
påvirkning af den urørte skov uden om.” Der er forsøgsarealer samt kårede bevoksninger inden for stort set alle de 24 skove i den aktuelle høring. Der henvises også til
https://ign.ku.dk/om/kort-over-langsigtede-feltforsoeg/ for aktuelle kort over forsøgsarealer.
DGI
DGI foreslår, at forvaltningsplanerne for urørt skov baseres på principper for adaptiv forvaltning, og bl.a. revideres hvert fjerde år.
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Der savnes fortsat en reel retslig beskyttelse af urørt skov i Danmark i såvel statsskove som i
private skove.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) – lokalafdelinger
Finder det generelt positivt med udlægning af urørt skov. Anser det mere som en forbedring af
eksisterende natur end som mere plads til naturen. Der er behov for varig sikring af urørt skov.
Danske Regioner
Set fra regionernes perspektiv er det positivt, at den danske natur og biodiversitet igennem
mere urørt skov gives bedre betingelser. Samtidig har udlæggelse af mere urørt skov gavnlig
betydning for klima og miljø, friluftsliv og folkesundhed.
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Danske Regioner henviser i øvrigt til de budskaber og opmærksomhedspunkter, som er fremført i høringssvar af 11. februar 2021 om naturnationalparker. Budskaberne og opmærksomhedspunkterne er også relevante at indtænke i forbindelse med udlægningen til urørt skov.
Naturstyrelsens kommentarer
Retslig beskyttelse er ikke et emne, som behandles i retningslinjerne eller høringen, idet det er
et politisk spørgsmål.

Bemærkninger til høringsproces
Offentlig inddragelse i udarbejdelse af forvaltningsplaner
Friluftsrådet Sønderjylland
Det er meget vigtigt for os at den lokale inddragelse i planlægning sikres, herunder i fastlæggelse af forvaltningstiltag. Friluftsrådet ønsker en god balance med et dobbelt formål i forvaltning af de urørte skove.
Det Danske Spejderkorps
Henstiller til, at der i udarbejdelsen af de lokale forvaltningsplaner inddrages eksperter og lokale interessenter både inden for biodiversitet og friluftsliv og at disses anbefalinger sidestilles
og behandles med samme vigtighed for at tilgodese det dobbelte formål. Det må således ikke
blive vanskeligere at få tilladelser til aktiviteter i de urørte skove.
DGI
De få steder og situationer, hvor hydrologiske eller andre naturhensynstiltag begrænser lokales adgang og muligheder for idræt og friluftsliv skal der ske en lokal inddragelse med henblik
på at skabe kompenserende foranstaltninger. DGI undrer sig over, at det under Miljøministeriet eksisterende Adgangsforum ikke på noget tidspunkt har været inddraget eller spurgt til
råds i forberedelsen af urørt skov.
Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD)
Den konkrete implementering bør ske i en tæt lokal dialog mellem kommuner, Naturstyrelsen,
Miljøstyrelsen, eksperter og repræsentanter fra friluftslivet.
Danmarks idrætsforbund
Det vigtigt, at især de lokale brugerråd, men også øvrige af friluftslivets organisationer og lokale borgere inddrages i overvejelserne i forbindelse med planlægning og forvaltning af arealerne.
Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening
Vi har en forventning om, at de kommende forvaltningsplaner bliver udarbejdet i samarbejde
med de lokale, og at der kommer en anstændig høringsfrist på planerne. Vi ønsker endvidere,
at forvaltningsplanerne er tidsbegrænsede og som minimum revideres hvert 5. år, og at der
fastsættes en fast plan for, hvorledes de skal evalueres.
Lejre kommune
For Lejre Kommune er det væsentligt, at forslaget til forvaltningsplanerne skal i høring, at hegninger ikke er en obligatorisk del af urørt skov, og at en aktiv dialog med lokalområdets interessegrupper sikres gennem lovgivningen.

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
IGN ser frem til at indgå i en dialog med Naturstyrelsen for områderne omfattet af de samlede
udpegninger. Der henvises også til høringsbrev fremsendt i forbindelse med udpegningerne
efter Naturpakken, fremsendt til Naturstyrelsen 27.3.2018.
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Naturstyrelsens kommentarer
Forvaltningsplanerne for urørt skov vil blive udarbejdet i regi af Naturstyrelsens lokale enheder
og med inddragelse af lokale interessenter i form af brugergrupper, borgermøde og eventuelle
besigtigelser, inklusiv en offentlig høringsfase. Forud for udarbejdelse af planerne konsulteres
både forsker følgegruppen for urørt skov og interessent følgegruppen for urørt skov i forhold til
de overordnede prioriteringer af bl.a. græsningsprojekterne.

Høringsproces
Dansk Polarhunde Klub
Det vækker bekymring at denne høring pågår inden loven for naturnationalparkerne er fremlagt efter endt høring og derfor endnu ikke vedtaget, hvorfor rammerne for Naturnationalparkerne endnu ikke er kendte.
Danmarks idrætsforbund
DIF henviser til sit høringssvar for naturnationalparker, da urørt skov bør ses i sammenhæng
med disse og således også betragtningerne om dem.
Michael Lehrmann
Høringslisten er umiddelbart meget omfattende og favner bredt. Det er dog meget bemærkelsesværdigt, at man fravælger at høre den danske træindustri, biomasseaftagere og biomasseproducenter, som er afhængige af skovens produkter.
Tilgængelig natur i Bidstrup
Høringen pågår inden loven for naturnationalparkerne er fremlagt efter endt høring og derfor
endnu ikke vedtaget, hvorfor rammerne for NNP endnu ikke er kendt.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ønsker at modtage forvaltningsplanerne for de respektive områder med urørt skov i høring,
når disse foreligger i udkast.
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk forening (DOF), Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Det grønne kontaktudvalg (DGK)
Forvaltningsplanen skal foreligge i en færdig udgave efter høringsprocessen, inden der påbegyndes fældning, genoprettes hydrologi og andre indfasningstiltag i den enkelte skov.
Dansk Botanisk Forenings Naturbeskyttelsesudvalg (DBF)
DBF savner også, at retningslinjerne forholder sig til den igangværende proces med udlægning af Naturnationalparker.
Dansk orienteringsforbund
I det udsendte høringsmateriale er der ikke nævnt Naturnationalparkerne. De indgår også i begrebet urørt skov. Dansk orienteringsforbund har desuden flere bemærkninger der vedrører
forvaltningen af naturnationalparker, disse medtages ikke, da denne høring omhandler udpegningen af urørt skov og de dertilhørende retningslinjer.
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Ønsker at blive tilføjet høringslisten for fremtiden.
Naturstyrelsens kommentarer
Forvaltningsplaner for urørt skov udvikles sideløbende med udvikling af rammerne for Naturnationalparkerne. Det er to sideløbende processer, der kan køre parallelt med hinanden. Der
vil være fokus på at sikre synergi mellem arealer og formål, hvor det giver mening.
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Henvendelse fra interessenter, der ikke figurerede på den oprindelige udsendelsesliste for hørings processen for urørt skov, er efterfølgende tilføjet listen for fremtidig brug.

Høringens indflydelse på
afgørelsen
Høringssvarene har ikke ført til ændringer i den geografiske afgrænsning af urørt
skov.
Høringssvarene har ført til følgende ændringer og tilføjelser i de ”Overordnede
retningslinjer for forvaltning af urørte skove, der udlægges som følge af aftale af
9. juni 2020 om udlæg af urørt skov i statens skove”. Ændringerne og tilføjelserne
er fremhævet med kursiv.

Afsnit 2.4.6 s.20. Der tilføjes følgende punkt: - Invasive arter omfatter også andet end
træer og buske: fx kæmpe-bjørneklo og fauna som mårhund og mink. Invasive arter kan
bekæmpes efter samme regler som i andre skove.

Afsnit 2.4.7. s. 20. Det tilføjes i sætningen: Borgerne har derfor (jf. Naturbeskyttelsesloven
(LBK nr 240 af 13/03/2019) Kapitel 4) ret til i statens skove bl.a. at færdes til fods overalt
og døgnet rundt, at cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en almindelig cykel og
i al væsentlighed ride overalt med heste på stier/veje, i skovbunden m.v

Afsnit 2.4.7. s. 20. Følgende ændringer og tilføjelser til sætningen: Af hensyn til forstyrrelsesfølsomme arter kan der som hidtil etableres større og sammenhængende forstyrrelsesfrie områder i skovene. Disse områder skabes ved at tilrettelægge friluftsliv og stiforløb, så de i videst muligt omfang guider borgere udenom, samt ved at oplyse og informere
om områderne.

Afsnit 2.4.7. s. 21. Der tilføjes følgende punkt: - Regler for indsamling af svampe, planter
og brænde til brug på bålpladser i de urørte skove vil være de samme som i øvrige statsskove.
Derudover er de overordnede retningslinjers bilag 2 om prioritering af græsning opdateret med
de nye urørte skove.
På baggrund af miljørapporten, og de indkomne høringssvar, konkluderes det, at
forslaget til udpegning af knap 9.000 ha ny urørt skov og de ’Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove, der udlægges som følge af aftale af 9.
juni 2020 om udlæg af urørt skov i statens skove’ fortsat ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på miljøet.

5. Alternativer
Der er ikke i forbindelse med planlægningen opstillet alternativer, hvorved kun 0alternativet er belyst. 0-alternativet: hvis forslaget ikke vedtages. For alle miljøfaktorer i miljøvurdering gjaldt det, at 0-alternativet ville påvirke faktoren neutralt eller
negativt.
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6. Overvågning
I forbindelse med udlægningen af urørt skov vil der blive foretaget sædvanlig løbende overvågning af §3 arealer jf. Naturbeskyttelsesloven, samt af Natura 2000områder gennem overvågningsprogrammerne NOVANA og DEVANO.
Derudover har Naturstyrelsen fået ni mio. kroner af AAGE V. JENSEN NATURFOND til at gennemføre en såkaldt baseline, der skal give et overblik over, hvad
status for biodiversiteten er her og nu i 20 af de nye områder med urørt skov.
Baseline er en stor og grundig feltundersøgelse, der er designet af biodiversitetsforskere fra Københavns og Aarhus Universitet. Undersøgelsen kan gentages i
fremtiden, således at effekten på biodiversiteten kan måles. Alle data, der indsamles på feltundersøgelserne, vil blive offentliggjort på Danmarks Naturdata.
For at sikre fortidsmindeinteresserne ved udlæg til urørt skov vil Naturstyrelsen
sørge for løbende overvågning. Overvågningen skal sikre, at skader på fortidsminder erkendes og håndteres så tidligt, at der ikke opstår uoprettelig skade på
eksisterende fortidsminder.

Bilag
Bilag A - Forslaget til urørt skov
Bilag B - Overordnede retningslinjer for
forvaltning af urørte skove
Bilag C - Den ledsagende miljørapport
Bilag D - Klagevejledning
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NOTAT

Bilag A

Vedtaget juni 2021

Natur
Ref. ECB
J.nr. NST-21/03331-619
Den 24. marts 2021

Oversigt over forslag til udpegning af ny urørt skov
Følgende kort, tabel og noter giver et overblik over knap 9.000 ha, som foreslås udpeget som ny urørt
skov. Kortene på efterfølgende sider viser for disse områder desuden urørt skov udpeget i 2018
(orangegul), og endnu tidligere udlagte arealer (lilla = baseline) i form af tidligere udlagt urørt skov,
græsningsskov og stævningsskov m.v. Fordelingen af areal til hvert enkelt skovområde fremgår af
tabellen på næste side.
Kortene skal læses på den måde, at de træbevoksede arealer, som ligger indenfor det med farvet rand
afgrænsede areal uden at være farvet orange eller lilla, er dem, som foreslås udpeget til ny urørt skov.
Det vil sige resten af skovarealet indenfor afgrænsningen, men ikke have, park, anlæg,
publikumsarealer med træer på eller mere intensive anvendelser som P-pladser etc. Udpegningerne
følger og respekterer de rammer og kriterier for udpegning, som blev politisk godkendt i oktober 2020,
herunder inkludering af mindre lysåbne naturarealer (< 20 ha) i det urørte skovareal samt nødvendige
hensyn til fortidsminder, fredninger, Natura 2000, § 3 beskyttede arealer og andre juridiske bindinger.
Danmarkskort med placeringen af de 24 skovområder med ny urørt skov
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Skovområderne vises i resten af dette notat i samme rækkefølge, som forskerne brugte i 2017
anbefalingerne1, dvs. i prioriteret orden, og så det svarer til rækkefølgen i arealtabellen.
Tabellen nedenfor giver overblik over forslaget til ny urørt skov. Et udkast har været forelagt to
følgegrupper for urørt skov i januar 2021. I henhold til de politisk fastsatte rammer for udpegningen er
arealet af mindre (<20 ha) lysåbne naturarealer medregnet i arealet af ny urørt skov.
Skovområde
Prioriteter og rækkefølge er fra forsker
anbefalinger 2017
Farum skovene
Gribskov komplekset
Jægersborg Hegn m.fl.
Klinteskoven
Silkeborg skove, vest & nord
Teglstrup Hegn & Hellebæk Skov
Almindingen
Bidstrupskovene
Hammersholm & Slotslyngen mv.
Boserup Skov
Hannenov Skov
Kelstrup Fredskov & Hønsnap Skov
Myrdeskov
Pamhule Skov
Gråsten Dyrehave & Rinkenæs Skov
Rise, Søst og Langbjerg Skov
Rold Skov komplekset
Silkeborg Sønderskov
Hald skovene
Charlottenlund Skov
Hjermind Skov
Lindet Skov & Hønning Plantage
Rude Skov
Stenderup skovene
I alt for prioritet 1, 2 og 3 tilsammen

Forsker
prioritet

1
1 og 3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Tidligere
udpeget*
ha

Forslag ny
Urørt**
ha

Tilsammen

775
2.570
1.090
351
473
444
412
322
210
134
0
0
0
174
125
14
577
184
329
0
13
36
40
214
8.487

220
2.634
519
38
301
375
1.181
274
272
83
275
147
56
163
247
224
525
31
90
51
143
467
519
127
8.965

995
5.205
1.609
389
774
819
1.593
595
483
217
275
147
56
337
372
238
1.103
215
419
51
157
503
559
341
17.452

ha

* Tidligere udpeget omfatter især urørt skov udpeget i 2018, men der indgår også baseline-arealerne, dvs. endnu
tidligere udpeget urørt skov, græsningsskov og stævningsskov mv.
**Arealet er opgjort inkl. mindre lysåbne naturarealer (<20 ha), jf. forklaring på side 1.

På landsplan blev der i 2018 udpeget 6.950 ha urørt løvskov og 3.300 ha urørt nåletræsplantage, og
der var jf. 2016 baseline tidligere udpeget 6.400 ha urørt skov på statens arealer. I tabellen er disse
arealer inkluderet i kolonnen for tidligere udpeget, i det omfang arealerne lå i de omhandlede 24
skovområder, som nu får mere ny urørt skov.
Totalsum af urørt skov på statens arealer vil efter forslaget blive ca. 25.615 ha.
Af stor biologisk betydning er desuden de ca. 2.600 ha statslig skov, som er beskyttet som
græsningsskov, stævningsskov eller anden biologisk værdifuld skov ifølge bl.a. Naturskovsstrategien.
De arealer er medregnet i baseline og tidligere udpeget, men ikke i totalsummen af urørt skov. De
tidligere udpegninger af græsningsskov og stævningsskov administreres som hidtil.
1

Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer.
https://naturstyrelsen.dk/media/230272/anbefalinger-skovudpegning-ku_au-final-15dec2017.pdf

2

Nr. 14 Farum skovene
Markerne ved Kollekolle (nederst til højre på kortet) er ikke medregnet som urørt skov, selvom de er
indenfor afgrænsningen.

3

Nr. 13 Gribskov komplekset (hele skoven samlet, dvs. både forsker prioritet 1 og 3 og grøn
omkransning)
Naturstyrelsen har efter forelæggelse i følgegrupperne og opbakning derfra medtaget resten af Harager
Hegn som urørt skov (øverst t.v.), så hele Gribskov inkl. Harager Hegn og Søskoven udlægges urørt.

4

Nr. 16 Jægersborg Hegn m.fl. (rødt og grønt omkranset)
Naturstyrelsen har efter forelæggelse i følgegrupperne og opbakning derfra medtaget dele af Ordrup
Krat (sydligst på kortet med grønt). Kirkeskov (blåt omkranset) er ikke med i udpegningen.

5

Nr. 21 Klinteskoven
I nordenden ligger Krageskov i Liselund parkfredningen, som respekteres. Krageskov er del af et
meget gammelt parkanlæg og har hidtil i høj grad været forvaltet som urørt skov. Der er ikke
kommerciel skovdrift.

6

Nr. 4 Silkeborg skove, vest og nord (Kobskov, samt dele af Vest‐ og Nordskov)
Vigtige fladedækkende fortidsminder i form af oldtidsagre ligger i Vesterskov, og de kan betinge
lovpligtig fortidsmindepleje. Naturstyrelsen har efter forelæggelse i følgegrupperne og opbakning
derfra medtaget mere skov nordvest for det smalle parti af forskernes anbefaling midt i Vesterskov, så
der opnås en mere samlet udpegning.

7

Nr. 12 Teglstrup Hegn & Hellebæk Skov
Udpegningerne vil skulle respektere de kulturhistoriske værdier og fortidsminder, som findes i rigt
mål i disse skove. Det drejer sig blandt andet om gamle vandbygningsarbejder, som har skabt en række
damme med henblik på mølledrift. De store lysåbne arealer medregnes ikke i det urørte areal, men
forvaltes sammen med skovene.

8

Nr. 24 Almindingen (Nordlige og centrale dele)
Mange fortidsminder og publikumsanlæg i vestlige og nordlige del, som skal respekteres.

9

Nr. 19 Bidstrupskovene
Ingen noter.

10

Nr. 23 Hammersholm & Slotslyngen mv.
Meget store kulturhistoriske værdier og fortidsminder, som skal respekteres, herunder helleristninger
og Hammershus med omgivelser.

11

Nr. 18 Boserup Skov
Fredning af skovens værdifulde flora og stævningsskov respekteres.

12

Nr. 22 Hannenov Skov
Der er vigtige fortidsminder i området, som skal respekteres, herunder ”Virket”. De store åbne dele er
§ 3 enge, som forbliver åbne og ikke medregnes arealmæssigt som urørt skov, men er vigtige biologisk.

13

Nr. 10 Kelstrup Fredskov og Hønsnap Skov
Ingen noter.

14

Nr. 20 Myrdeskov
Meget vigtig skov for kalkbunds arter og kalk bøgeskov, som pendant og nabo til Allindelille Fredskov.

15

Nr. 7 Pamhule Skov
Naturstyrelsen har efter forelæggelse i følgegrupperne og opbakning derfra reduceret afgrænsningen i
nordvest, så Christiansdal Mølle med omgivelser udgår, idet disse arealer er kulturhistorisk vigtige
med mølle og gamle bygninger mv. og ikke velegnede til urørt skov.

16

Nr. 11 Gråsten Dyrehave & Rinkenæs Skov
Ingen noter.

17

Nr. 9 Rise, Søst og Langbjerg Skove
Ingen noter.

18

Nr. 1 Rold Skov komplekset (nordlige og centrale del)
Naturstyrelsen har efter forelæggelse i følgegrupperne og opbakning derfra ændret afgrænsningen, så
der er udvidet vest for jernbanen, mens de meget nåletræsdominerede og kulturpåvirkede arealer øst
for jernbanen, som også gennemskæres af stor landevej og rummer Den Jyske Skovhave + diverse
bygninger og anlæg mv. er udtaget af udpegningen.

19

Nr. 5 Silkeborg Sønderskov
Ingen noter.

20

Nr. 3 Hald skovene
Diverse fredninger og kulturhistorie i området skal respekteres. Store dele af afgrænsningen er
lysåbent (sø, hede, eng mv), som er vigtig i samspil med urørt skov, men ikke medregnes til urørt.

21

Nr. 17 Charlottenlund Skov
Forstbotanisk Have i vesthjørnet af afgrænsningen respekteres som kulturmiljø og tæller ikke med i
urørt areal.

22

Nr. 2 Hjermind Skov
Ingen noter.

23

Nr. 8 Lindet Skov & Hønning Plantage
Ingen noter.

24

Nr. 15 Rude Skov
Ingen noter.

25

Nr. 6 Stenderup skovene
Ingen noter.

26

Bilag B

Overordnede retningslinjer for
forvaltning af urørte skove,
der udlægges som følge af aftale
af 9. juni 2020 om udlæg af urørt skov i
statens skove

Juni 2021

NB: Nærværende publikation erstatter følgende publikation fra Naturstyrelsen oktober 2018:
”Overordnede retningslinjer for forvaltning af skov til biodiversitetsformål”, som herefter er
forældet og uden gyldighed.
Målgruppe: Nærværende retningslinjer har som målgruppe dels det personale i Naturstyrelsen, som skal udføre forvaltningen, men også de forskere, politikere og andre interessenter,
som følger arbejdet med naturgenopretning af skovene til deres nye biodiversitetsformål.

Udgiver: Naturstyrelsen
Endelig version juni 2021
Foto:
Naturstyrelsen
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1. Indledning

1.1

Urørt skov og anden skov til biodiversitetsformål

En øget naturindsats i de danske skove vil have en væsentlig effekt for biodiversiteten og
fremme levevilkårene for en række dyre-, plante- og svampearter. Skov til biodiversitetsformål
omfatter urørt skov, men også bl.a. stævningsskov og græsningsskov, idet disse forvaltningstyper på hver sin måde har som primært formål at bevare og udvikle biodiversiteten, så dyr og
planter får bedre levevilkår. Ikke mindst truede og sårbare arter. Udpegninger af græsningsskov og stævningsskov følger de hidtidige principper beskrevet i Naturskovsstrategien i 1994,
og omfattes således ikke af nærværende retningslinjer.
Regeringen, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet indgik den 9. juni 2020 aftale om udlæg af urørt skov på statens arealer. Midler afsat på finansloven for 2020 skal anvendes til straks at stoppe kommerciel træfældning i de tidligere udpegede urørte skove
(10.200 ha) og til at udlægge mindst 6.000 ha ny urørt skov på statens arealer. Desuden går
midlerne til naturgenopretning af både nye og gamle områder med urørt skov, f.eks. i form af
veteranisering, græsning og forbedret hydrologi. Aftaleparterne har i december 2020 besluttet,
at der udlægges ca. 9.000 ha ny urørt skov.
Retningslinjerne er gældende for forvaltningen af de allerede udpegede arealer (10.200 ha) og
de kommende udpegninger (ca. 9.000 ha). Det gør, at de tidligere retningslinjer for skov til biodiversitetsformål fra oktober 2018 erstattes af nærværende retningslinjer.
Med urørt skov forstås forstligt urørt - dvs. kommerciel skovdrift ophører og formålet bliver at
fremme biodiversitet. Udgangspunktet er, at der skal være så lidt aktiv naturforvaltning i den
urørte skov som muligt på sigt, men der kan gennemføres græsning og i et vist omfang andre
tiltag til fordel for biodiversiteten, ligesom hensyn til bl.a. friluftslivet og fortidsminder fortsat
skal tilgodeses. Naturlig hydrologi genoprettes så vidt muligt. Der gennemføres desuden naturgenopretning, ved bl.a. at skabe lysninger og mere naturlig variation i skovens struktur og
tæthed. Det sker f.eks. ved fjernelse af ikke-hjemmehørende træer, mens fældede/ veteraniserede hjemmehørende træarter ikke sælges, men i stedet efterlades som dødt ved til svampe
og insekter mv. Dog kan der efter konkret vurdering udtages og sælges hjemmehørende træer
i særlige tilfælde, f.eks. hvor der på et areal er truede arter, der kræver solbeskinnede skovlysninger eller for at tilgodese kulturhistoriske formål. Det kan være orkideer og andre blomster i
bøgeskov på kalkbund eller ved genskabelse af vådområder i skoven. Efter en periode med
naturgenopretning fældes som udgangspunkt ikke træer i de urørte skove undtagen træer,
som er til fare eller gene for borgerne, friluftslivet eller kulturværdier; eller som er problemati-
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ske i relation til beskyttelse af biodiversitet, f.eks. invasive arter. Fældede træer efterlades i givet fald i skoven som dødt ved. Urørt skov er dermed som udgangspunkt skov, hvor de naturlige dynamikker udfolder sig og biodiversiteten understøttes.

1.2

Proces

Processen består af udpegning, udarbejdelse af forvaltningsplaner, naturgenopretning og udarbejdelse af baseline på en delmængde af arealerne med henblik på at muliggøre en evaluering af indsatsen eller en eventuel løbende overvågning.
Udpegning: I udpegningsfasen er der fokus på, hvilke skove der udpeges til urørt skov. Udpegningen sker med udgangspunkt i politisk besluttede kriterier og et fagligt grundlag, der sikrer fokus på biodiversitet og sikring af nødvendige øvrige hensyn som eksempelvis fortidsminder mm.
Forvaltningsplaner:
For hvert skovområde udarbejder Naturstyrelsen en forvaltningsplan inden for rammerne af
nærværende overordnede retningslinjer og med specificering af eventuelle konkrete særlige
afvigelser. I forvaltningsplanerne beskrives den fremtidige forvaltning af den enkelte
skov/skovområde – f.eks. nødvendige indsatser for at sikre og øge udviklingen af naturværdier
i de udlagte skove og genoprette de naturlige strukturer – herunder mindskes andelen af ikke
hjemmehørende træer i skovene. Udarbejdelsen af forvaltningsplanerne følger Naturstyrelsens proces for tilvejebringelse af planforslag med heraf følgende lokal inddragelse samt offentlig høring. Planerne justeres med 5-6 års intervaller eller efter behov og en hovedrevision
mindst hvert 15. år.
Naturgenopretning: Der gennemføres naturgenopretning, f.eks. udtag af ikke-hjemmehørende træer, genopretning af naturlig hydrologi og skovgræsning. I nåletræsplantagerne vil der
være særligt fokus på at øge andelen af hjemmehørende træarter på bekostning af oversøiske
arter, f.eks. sitkagran, glansbladet hæg og contortafyr. Det kræver en vedvarende indsats over
en længere periode. Perioden, hvor der i den forbindelse sker udtag og salg af ikke hjemmehørende træarter, fastsættes i forvaltningsplanen for det konkrete område, og vil typisk være
op til 6 henholdsvis 25 år efter planens start i løvskove og nåletræsplantager.
Opfølgning og overvågning: Det er målet på sigt at muliggøre en evaluering af virkningen af
tiltag som græsning, veteranisering, fældning af oversøiske nåletræer, dødt ved mm. I startfasen etableres en baseline på en delmængde af de udpegede arealer med henblik på at muliggøre en senere evaluering af forskellige tiltag og eventuelt en løbende overvågning.
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2. Overordnede retningslinjer
Forvaltningen af de urørte skove skal understøtte indsatsen for at fremme biodiversiteten med
henblik på bl.a. at sikre levesteder for truede arter på de af statens arealer, som forvaltes af
Naturstyrelsen. Det er vigtigt at se træbevoksede og andre arealer som en naturmæssig helhed og ikke kunstigt opdelt mellem ”skov” og ”lysåben natur”, dvs hellere ”urørt natur”.
Samfundets ønsker i skovloven fra 1935 og de løbende økonomiske krav fra Folketinget satte
indtil revisionen af skovloven i 1989 et primært fokus på forstlig drift, produktion og økonomi.
Det har haft en stor betydning for naturindholdet i de skove, vi har i dag. F.eks. blev skovene
drænet for at kunne producere mest muligt, og der blev i udpræget grad benyttet ikke-hjemmehørende træarter, f.eks. sitkagran. Derfor er der i dag bl.a. en væsentlig andel af ikke-hjemmehørende nåletræer i statens løvskove, ligesom der er gamle grøfter og dræn i skovene. Da nåletræarterne generelt er mere nøjsomme end løvtræerne, er skov på de næringsfattige jorder
gennem tiden primært blevet anlagt med nåletræer i form af nåletræsplantager.
I 2005 overgik Naturstyrelsens forvaltning af skovene til naturnær skovdrift. Naturnær skovdrift
har i modsætning til de seneste par hundrede års skovdrift et mere flersidigt formål med fokus
på friluftsliv, biodiversitet og produktion, mens f.eks. landskabshensyn og kulturhistorie også
har haft væsentlig betydning for forvaltningen.
I forhold til biodiversitet går udpegningen af urørt skov skridtet videre end naturnær skovdrift
og sikrer, at biodiversiteten prioriteres fuldt frem for produktion på store dele af statens skovarealer. Selvom skovene er under forandring, bærer de stadig præg af tidligere tiders ensidige
fokus på træproduktion; derfor er der behov for en vis naturgenopretning i forbindelse med udlægning af skov til urørt skov, herunder genopretning af hydrologi mm.
I urørt skov skal der ligesom i andre skove jf. skovloven fortsat tages hensyn til landskab, naturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv. Der skal f.eks., under samtidig respekt for naturværdierne, fortsat være mulighed for at udvikle og tilpasse friluftsfaciliteter samt udbygge med nye.
Det vil ikke mindst være relevant som led i formidling af biodiversitet og urørt skov, og for at
øge borgernes mulighed for at opleve de urørte skove gennem faciliteter, spor mv.
Rammerne opdateres og konkretiseres i nærværende rapport for at afspejle de betingelser,
rammer og kriterier for urørt skov, som er aftalt som udmøntning af FL2020. Standarden er
fælles for allerede udpeget urørt skov og nye urørte skove. Der er tale om overordnede retningslinjer, dvs der kan i de konkrete forvaltningsplaner tages højde for specielle lokale forhold
og hensyn, herunder juridiske bindinger som fredninger, Natura 2000 og fortidsminder, samt
andre specifikke særlige lokale forhold. I forbindelse med udmøntningen af FL2020 aftalen
blev det desuden politisk besluttet, at kategorien ”anden biodiversitetsskov” udgår, idet arealerne i stedet kandiderer til at blive ny urørt skov.
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2.1

Formål med urørt skov

De kommende urørte skove forvaltes med et klart mål om at sikre de bedst mulige rammer for
en selvbærende og selvforvaltende natur, hvor det er naturlig dynamik og naturlige processer,
der skaber de rette forhold og levesteder for skovnaturen, og biodiversiteten fremmes og understøttes. Generelt sigtes der efter at opnå en tilstand, hvor der er mindst muligt behov for aktiv naturforvaltning. Dog vil opsyn med og vedligehold af hegninger med store græssende pattedyr kræve løbende vedligehold, ligesom det f.eks. kan blive nødvendigt at bekæmpe invasive arter, sikre vedvarighed i mængden af dødt ved, sikre tilgængelighed for skovens brugere, samt pleje f.eks. fortidsminder og Natura 2000-habitatnaturtyper. Hovedfokus i de urørte
skove er styrkelse af biodiversiteten, herunder truede arter, men forvaltningen skal også tage
andre hensyn herunder ikke mindst hensynet til gode rammer for friluftslivet. Urørt skov har
således et dobbelt formål om både at fremme en rigere natur og give befolkningen gode muligheder for friluftsliv. Adgangen for borgerne sikres og ledsages af formidling om skovens ændrede status mv. Af hensyn til sikkerhed for skovenes brugere kan træer fældes eller uskadeliggøres på anden vis. I givet fald efterlades det døde ved til naturlig nedbrydning i skoven til
glæde for ikke mindst svampe og biller.

2.2

Særligt om lysåbne dele og store nåletræsområder

2.2.1

Særligt om urørt skovs lysåbne dele

Juraen om lysåbne § 3-arealer og Natura 2000 naturtyper indebærer, at der også i urørte
skovområder skal kunne ske tiltag til sikring af disse biotoper og skovlysninger, samt de tilhørende Natura 2000 arters bestande. I områder, hvor helårsgræsning uden tilskudsfodring etableres med en funktionel blanding af græsningsdyr, forventes de naturlige dynamikker og fluktuationer i græsningen at sikre passende gunstige forhold for også de lysåbne biotoper, så der
næppe bliver behov for andre tiltag målrettet lysåben biodiversitet. Forvaltningen skal dog
sikre, at der målrettet forvaltes indenfor lovens rammer for beskyttelse og udvikling af de lysåbne naturtyper, og at levevilkårene for truede arter knyttet til lysåbne biotoper i skovene opretholdes eller udvikles. Det indebærer, at der kan forvaltes for biodiversiteten, f.eks. hvor tilgroning ikke svarer til de juridiske forudsætninger i Naturbeskyttelseslov eller Natura 2000.
Der kan typisk være tale om målrettet græsning, høslæt, afbrænding, genopretning af hydrologi eller anden målrettet indsats for truede arter eller naturtyper. Der skal i den forbindelse
også tages hensyn til friluftsliv, fortidsminder m.m.

2.2.2

Særligt om store nåletræsområder

Både i de egentlige plantager vest for israndslinjen og i klitområderne samt i store dele af de
gamle løvskovsegne rummer skovene i dag store ensartede bevoksninger af ikke-hjemmehørende nåletræer, hvor der kan være langt til frøkilder af hjemmehørende træarter. Hvis man
fjerner alle nåletræerne på en gang, kan der være stor risiko for, at der ikke i overskuelig fremtid vil komme ny skov på stedet. Dels fordi ”skovklimaet” forsvinder, og forårsnattefrosten vil
hindre de fleste arters genvækst, fordi der er langt til frøkilder, og dels fordi det generelt høje
græsningstryk af hjortearter stærkt hæmmer genvækst af hjemmehørende træarter. Det fordrer ofte en længere periode, hvor der kan udtages og sælges ikke-hjemmehørende træer.
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Perioden fastsættes i den enkelte forvaltningsplan og er typisk op til 25 år for nåletræsplantagerne. Det gør det muligt at lave en langsom afvikling af oversøiske træarter (sitkagran, contortafyr m.fl) og mindske arealet med ikke-hjemmehørende træarter (lærk, bjergfyr, østrigsk fyr
m.fl.) med deraf følgende mulighed for naturlig succession og i begrænset omfang indplantning af hjemmehørende buske og pioner træarter. Der skabes aktivt lysninger af hensyn til lyskrævende arter, idet de største naturværdier i disse områder typisk er knyttet til lysåben natur
bl.a. i skovlysninger.
Den relativt lange periode med udtag og salg af ikke-hjemmehørende træer skal også ses i lyset af, at de udpegede nåletræsplantager i høj grad består af ikke-hjemmehørende nåletræarter, som fjernes eller mindskes i areal alt efter træarten. Da der fortsat ønskes skov på arealerne, og en del af de truede arter (især laver) er afhængige af opretholdelse af skovklima, kan
det hele ikke fjernes på en gang. Mange af de oversøiske træarter forynger sig så voldsomt, at
de skal fjernes af flere omgange. Også i de vestligst beliggende gamle løvskovsområder som
for eksempel Lindet Skov, Rold Skov og dele af Silkeborgskovene, der i dag helt overvejende
er domineret af nåleskov, kan lignende forhold gøre sig gældende, og der kan i forbindelse
med de konkrete forvaltningsplaner planlægges med en længere indfasningsperiode end 6 år
for de største konkrete nåletræsområder. Modsætningsvis kan der for nogle nåletræsplantager
fastsættes en relativt kort periode med udtag og salg af ikke-hjemmehørende træer i f.eks. nåletræsplantagen Tisvilde Hegn, som vurderes egnet dertil grundet sin meget mindre forekomst
af oversøiske nåletræer.

2.3

Artsforvaltning

Som udgangspunkt forvaltes der ikke for enkeltarter i de urørte skove. Mange af de urørte
skove har forekomster af truede arter af dyr, planter og svampe, hvoraf nogle er i fortsat tilbagegang. Arterne har forskellige økologiske behov, og for mange arter tilgodeses de bedst i
urørt skov – især hvor der også er græsning og indgår lysninger og vådområder. Andre arter
har brug for specifikke forhold, som i nutidens små fragmenterede skove ikke kan forventes
vedvarende at være tilstede, hvis skoven overgår til urørt skov uden græsning og andre naturlige økosystem processer. For at tilgodese den slags økologiske behov kan der efter en konkret vurdering planlægges for en mere aktiv bevarelse og forbedring af de levesteder og forhold, som skovens truede arter har brug for – især i områder uden helårsgræsning. For de
mindre skove, der lægges urørte, er mere fokuseret artspleje oftere relevant. Det kan f.eks.
dreje sig om at vedligeholde skovens lysåbne biotoper med passende slæt eller græsning,
fremme specifikke værtsplanter nødvendige for sommerfugle, eller tidvis sikring af egetræer
mod at blive overskygget af andre træer. Et Natura 2000 relateret eksempel er, at forvaltningsplanerne i skove med sortspætte vil have fokus på at bevare tilstrækkeligt med gammel nåleskov og blandskov for sortspætten, så de planlagte tiltag ikke kan skade sortspætten, jf. kriterier for gunstig bevaringsstatus. Dvs. artsforvaltningen vil være levestedsforvaltning.
En modsatrettet artsforvaltning gælder bekæmpelse af invasive arter, som er arter fra fremmede egne (ikke hjemmehørende arter), som skader den hjemmehørende natur ved at kunne
brede sig voldsomt på bekostning af hjemmehørende arter. Det vil i urørt skov ligesom i andre
skove være muligt at bekæmpe invasive arter, hvis de viser sig at være et problem for stedets
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truede arter og natur. Eventuel bekæmpelse af en art skal foretages på baggrund af en konkret vurdering i forhold til formål, metode og trusselsbillede.

2.4

Retningslinjerne

De overordnede retningslinjer skal sikre en ensartet tilgang til forvaltningen af de urørte skove
både over tid og på tværs af geografi. De skal ses som krav til forvaltningen og planlægningen, der kun nødigt fraviges, om end det i nogle tilfælde kan være nødvendigt. Da der kan
være store variationer i de lokale forhold mellem de udpegede skove, er det tilstræbt at udarbejde overordnede retningslinjer, der ikke er rigide, men kan rumme forskellige lokale forhold
og eventuelle uforudsete ændringer, der kan ske over tid.
De overordnede retningslinjer inddeles bl.a. i retningslinjer for udtag og salg af træer, græsning, hydrologi, plantning, friluftsliv, fortidsminder, dødt ved og invasive arter. Retningslinjerne
kan om nødvendigt revideres løbende, f.eks. som følge af oparbejdelsen af erfaringer eller ny
forskning. Retningslinjerne vil blive fraveget i de kommende forvaltningsplaner, hvis der mod
forventning i konkrete tilfælde identificeres risiko for skadelige virkninger for Natura 2000, så
der forvaltes for biodiversiteten, fx hvor tilgroning ikke svarer til de juridiske forudsætninger.
I forbindelse med udarbejdelsen af de overordnede retningslinjer er der som input benyttet
forskningsbaseret rådgivning blandt andet i form af en afsluttet Erhvervs-PhD om at fremme
biodiversiteten på Naturstyrelsens arealer (Buchwald 2018) og de forskningsbaserede anbefalinger i rapporten "Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål" (Møller et al 2018). Anbefalingerne og resultaterne i rapporterne er i videst muligt omfang fulgt i de overordnede retningslinjer, men ikke 1:1, da anbefalingerne byggede på en forudsætning om mere salg af træ end efterfølgende politisk besluttet, og ikke i øvrigt beskæftigede sig med økonomiske, praktiske og juridiske forhold.

2.4.1

Overordnede retningslinjer for fældning, udtag og salg

Fældninger i de udpegede urørte skove i forbindelse med naturgenopretning styres af det biodiversitetsmæssige formål, og ikke på baggrund af et provenukrav. Der vil som naturgenopretning ske fældning, udtag og salg af ikke-hjemmehørende træarter, mens hjemmehørende
træer, der fældes, som hovedregel ikke gøres til genstand for salg. Med hjemmehørende forstås i denne sammenhæng alle løvtræer (med enkelte undtagelser som f.eks. ær og rødeg)
samt skovfyr.
Udtag og salg tilrettelægges derfor så det giver bedst muligt grundlag for udvikling af skovens
biodiversitetspotentiale. Fældning af træer benyttes til at skabe dødt ved, variation, lysninger
og skovrande, øge andelen af hjemmehørende træer og medvirke til at genoprette en mere
naturlig sammensætning med mere blandede træarter og aldre. Fældning uden salg vil også
ske af hensyn til friluftsliv, fortidsminder mv. – se nærmere under afsnit 2.4.2 til 2.4.10.
Der udtages og sælges som udgangspunkt ikke ved fra hjemmehørende træarter, idet det i
stedet efterlades i skoven til naturlig nedbrydning som dødt ved. Der kan gøres undtagelser fra
denne hovedregel. Eksempelvis kan der efter konkret vurdering udtages hjemmehørende
træer, hvor der er truede arter, der kræver solbeskinnede skovlysninger, for eksempel i bøge-
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skov på kalkbund eller ved genskabelse af større vådområder eller ved andre særlige situationer, hvor fjernelse af træet er vigtigt, herunder fjernelse af næringsstof overskud, eller for at
tilgodese kulturhistoriske eller andre specialformål. I disse situationer kan træet også sælges.
Undtagelser vil så vidt muligt fremgå af forvaltningsplanen for den enkelte skov, om hvor og
hvor meget ved fra hjemmehørende træer, der vil blive udtaget. Fældninger af hjemmehørende træer vil blive kombineret med veteraniseringer, så der skabes både liggende/stående
og skygget/ solbeskinnet dødt ved.
Andre træarter end de hjemmehørende må fjernes og sælges (inklusive de kun potentielt
hjemmehørende rødgran og ær). Det er bl.a. for at give mere plads til hjemmehørende arter
og skabe skovlysninger. Det bemærkes, at det skal sikres, at rødgran fortsat er tilstede i betydeligt omfang, da rødgran har en positiv værdi for en række truede arter og visse Natura 2000
arter, bl.a. blank gæstemyre og sortspætte. I mange skove er rødgran dog på nuværende tidspunkt markant overrepræsenteret og udgør store ensartede bevoksninger. Gamle partier (typisk 60-100 år) med rødgran eller ædelgran, som rummer en værdifuld biodiversitet, fjernes
ikke. Fjernelse af især opvækst eller små individer af oversøiske træer som f.eks. sitkagran
kan visse steder med fordel ske ved afbrænding i skoven i stedet for fældning og salg.
Niveauet for fældning beskrives på bevoksningsniveau i de konkrete forvaltningsplaner fra ingen fældning (allerede ret naturlige eller gamle bevoksninger) til komplet fjernelse (invasive
ikke-hjemmehørende træarter). Det vil ske indenfor rammerne af nedenstående retningslinjer.
Der kan udtages og sælges træ inden, der foreligger en forvaltningsplan for den enkelte skov.
Inden for grænserne af de nye udpegninger vil der være partier med tidligere udlagt urørt
skov, græsningsskov, stævningsskov m.fl. fra før 2016. Der kan i disse gamle udpegninger af
urørt skov alene udtages træ fra de bevoksninger, der iht. Naturskovsstrategien skal være udlagt senest i 2040, men perioden afkortes til det, som gælder resten af pågældende skov. I de
øvrige ældre udpegninger af urørt skov kan der ikke udtages træ, men der kan gennemføres
andre biodiversitetstiltag, hvis det specificeres i forvaltningsplanen. Udpegningerne af græsningsskov og stævningsskov opretholdes uændret og følger de hidtidige principper beskrevet i
Naturskovsstrategien i 1994.
Alt efter potentialet for biodiversiteten tilpasses fældningen den konkrete bevoksning og varieres i alle niveauer fra ingen skovning over fjernelse af enkelttræer og brug af strukturfældning
til egentlige renafdrifter (dvs alle træer fældes og fjernes). I bevoksninger med oversøiske træarter vil der ofte blive benyttet renafdrift, mens der i bevoksninger med hjemmehørende træarter, som f.eks. bøg, typisk vil blive benyttet en strukturfældning, som sigter mod skabelse af
lysninger, dødt ved og anden variation.
Hvor der foretages strukturfældning eller fældning af enkelttræer, gennemføres fældningen således, at de træer, som har størst biologisk værdi bevares, mens træer med lavere biologisk
værdi kan fældes. Sidstnævnte vil for løvtræer normalt være træer uden råd, hulheder eller
skader. Naturmæssigt særligt værdifulde træer og trægrupper søges gavnet. Det er f.eks. veterantræer og træer med relativt mange mikrohabitater, f.eks. hulheder, skader, svampe, lavt
siddende grene, bredkronede træer mv. Se definitioner i katalog over mikrohabitater på træer
og gældende økologiske retningslinjer https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/groenne-hensyn/ .
Træerne kan gavnes ved at fjerne konkurrerende nabotræer.
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Nedenfor angives de overordnede retningslinjer for fældning på 3 forskellige niveauer: skovniveau, bevoksningsniveau og enkelttræsniveau. I bilag 1 findes en beskrivelse af nogle overordnede fældningsmodeller for forskellige bevoksningstyper. Hvor de overordnede retningslinjer for fældning skal ses som krav, der kun nødigt fraviges, så skal fældningsmodellerne i højere grad ses som værktøjer, der kan hjælpe med planlægningen i de enkelte skove.
Nærværende retningslinjer afløser de tidligere ”Overordnede retningslinjer for forvaltning af
skov til biodiversitetsformål”, der blev udgivet i oktober 2018.

Fældning og salg af træer i skov, der skal overgå til urørt skov
Skovniveau (Fældningsplanlægning)
-

Naturgenopretning: I skove, der udpeges til urørt løvskov, kan der som en del af naturgenopretningen ske fældning af træer i en periode på typisk op til 6 år for løvskov
og 25 år for nåletræsplantager. Perioden med fældning, udtag og salg af træ fastsættes i forvaltningsplanen for den konkrete skov.

-

Efter perioden med udtag og salg af træ: Der må ikke foregå fældning af træer eller
fjernelse af træ efter den fastsatte periode. Undtaget herfra er fældning af hensyn til
friluftslivets muligheder og sikkerhed, f.eks. på afmærkede spor, hensyn til kulturhistorie og fortidsminder, sikring af samfundsmæssige infrastrukturer (f.eks. højspændingsledninger) eller andre særlige forhold, eller hvis fældningen har et entydigt biologisk formål, herunder nedskæring af genvækst af ikke-hjemmehørende træarter. I tilfælde af at træer fældes, efterlades de som udgangspunkt til forrådnelse, men kan
flyttes i området, f.eks. af hensyn til fortidsminder, truede arter eller publikum. En forvaltningsplan kan i særlige tilfælde lave konkrete afvigelser fra de generelle retningslinjer på konkrete mindre dele af skoven, hvor der er tale om specielle forhold, som
kræver specielle tiltag, f.eks. jf. afsnit 2.1 til 2.3.

-

Oversøiske træarter (Sitkagran, contortafyr, douglasgran, thuja, cryptomeria, grandis,
nobilis og rødeg m.fl.): I fældningsplanlægningen afvikles generelt de oversøiske træarter, og de fjernes f.eks. altid, hvor de potentielt kan give problemer i forhold til at
sikre eksisterende naturværdier, f.eks. skovlysninger eller gamle egebevoksninger. I
nåletræsplantagerne kan afviklingen ske i flere etaper (for at sikre et skovklima i forbindelse med konverteringen til hjemmehørende buske og træarter). Douglasgran,
thuja og ædelgranarter kan bevares som et landskabeligt og strukturelt element i mindre omfang. Særligt unikke enkeltstående gamle træer kan bevares uanset træart.
Fældet træ af oversøiske træarter må sælges, men der efterlades også dødt ved.

-

Europæiske træarter der ikke er hjemmehørende i Danmark (Bjergfyr, lærk, ædelgran
m.fl.): I fældningsplanlægningen renafdrives en betydelig del af bevoksninger med
europæiske træarter, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Afviklingen af bevoksninger kan ske i flere etaper for at sikre et skovklima i forbindelse med konverteringen
til hjemmehørende buske og træarter. I skove med sortspætte sikres en tilstrækkelig
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andel nåleskov til spættens fortsatte trivsel. Bevoksninger, der har høj betydning for
biodiversiteten, renafdrives ikke. Det kan f.eks. gælde gamle ædelgran eller bjergfyr
bevoksninger. Fældet træ må sælges, men der efterlades også dødt ved.
-

Rødgran < 150 år: Rødgran er afhængig af synspunkt ikke-hjemmehørende eller potentielt hjemmehørende, men flere sjældne og truede arter er tilknyttet rødgran. Der
vurderes dermed at være et biodiversitetspotentiale forbundet med rødgran, men
mange steder er rødgran markant overrepræsenteret i skoven i forhold til, hvad biodiversitetspotentialet berettiger til. Rødgranens tilstedeværelse sikres i urørt skov, og i
skove med sortspætte sikres en tilstrækkelig samlet andel nåleskov til spættens fortsatte trivsel. I mange tilfælde vil der være tale om, at der foretages tyndinger i rødgran, der understøtter rødgranens fortsatte tilstedeværelse i den enkelte skov. En oplagt mulighed er at hugge for ustabilitet, således at stormfald fremmes, hvilket naturligt skaber heterogenitet, nogle gange meget hurtigt. I forbindelse med fældningsplanlægningen kan renafdrifter benyttes til at nedbringe arealet med rødgran i den
enkelte skov samt skabe større lysåbne arealer i skovene med efterfølgende naturlig
succession og mulighed for afgræsning. Fældet træ af rødgran må sælges, men der
efterlades også dødt ved.

-

Ær < 150 år: Ær (Ahorn) er afhængig af synspunkt ikke-hjemmehørende eller potentielt hjemmehørende, men sidestilles i nærværende sammenhæng med ikke-hjemmehørende træarter. Som udgangspunkt benyttes der en strukturfældning i bevoksninger med ær. I skove, hvor der opleves problemer med æren i forhold til bevaring af
skovens biodiversitetspotentiale, f.eks. hvor den truer lysåbne skovnaturtyper med
tilgroning, kan der foretages renafdrifter af bevoksninger med ær. Fældet træ af ær
må sælges, men der efterlades også dødt ved.

-

Hjemmehørende træarter alder <150 år: Der fældes og veteraniseres træer med henblik på at skabe dødt ved, lysninger, tykninger og strukturel og artsmæssig variation i
såvel ældre bevoksninger som i mellemaldrende og yngre bevoksninger. I unge bevoksninger med tydelig rækkestruktur eller et højt plantetal domineret af kun én træart kan der benyttes en tilgang til fældning, der er mere omfattende for at udvikle en
mere åben og naturlig struktur i bevoksningen og større variation i træarter. Blomstrende (insektbestøvede) hjemmehørende træarter som f.eks. kirsebær og lind fremmes ved at give dem ekstra plads. Hvor meget der fældes og veteraniseres i den enkelte bevoksning, afhænger af bevoksningens tæthed og biodiversitetspotentiale
samt sikring af variation på skovniveau. Som hovedregel sælges der ikke træ af
hjemmehørende træarter.

-

Træer > 150 år: Der fældes ikke træer af hjemmehørende eller potentielt hjemmehørende træarter ældre end 150 år. Bortset fra hvis f.eks. gamle ege eller andre biologisk meget værdifulde træer er ved at blive bortskygget af f.eks. bøg, ær eller gran.
Så kan skyggetræerne fældes.
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-

I bevoksninger med særlige strukturelle værdier søges eventuel fældning gennemført
således, at de særlige værdier ikke tager skade. F.eks. vil kortlagt § 25 stævningsskov på tør bund fortsat kunne stævnes og materialet udtages for ikke at overskygge
den normalt meget diverse flora, mens veludviklet sumpskov og bevoksninger med
stor arts-, alders- og strukturvariation samt dødt ved som udgangspunkt ikke udsættes for træfældning.

Bevoksningsniveau
-

Strukturgenopretning: Når der gennemføres en genopretning af mere naturlige strukturer i skoven, gennemføres fældninger med henblik på at skabe heterogenitet inklusive utyndede tykninger. Hvor det er passende set i forhold til den konkrete bevoksnings størrelse og egenskaber generelt (jordbund, træhøjde m.m.) tilstræbes det at
lave lysbassiner (træfri lysninger) i størrelsesorden 0,1 ha til 0,5 ha alt efter forholdene i den konkrete bevoksning.

-

Omfang af fældning: Omfanget af fældning i den enkelte bevoksning tilpasses biodiversitetspotentialet og bevoksningens tæthed og vil ofte bestå af ingen fældning, dvs
ingen indgreb i bevoksningen. Den skal i øvrigt være uens og variere i bevoksningen,
så visse partier normalt friholdes for fældning, hvis der ikke er tale om plantet skov
med rækker, som skal udviskes. Fældning og salg af træer kan i visse tilfælde anvendes til fjernelse af overskydende næringsstoffer fra atmosfærisk N-deposition eller til
skabelse af træfri lysninger.

-

Overstandere (træer fra skovens forrige generation): Som udgangspunkt fældes ingen overstandere af hjemmehørende træarter, idet det er gamle træer, som oftest har
stor biologisk og landskabelig værdi.

-

Blandingsbevoksninger med hjemmehørende træarter: I bevoksninger med to eller
flere hjemmehørende træarter fældes/ veteraniseres der for størst mulig variation af
træarter.

-

Buske: I forbindelse med fældninger tages der særlige hensyn til de hjemmehørende
buske som f.eks. tjørn, hyld, hassel, kornel, slåen, gyvel, tornblad m.fl., så de f.eks.
får mere plads og lys.

-

Kørespor: I forbindelse med fældninger benyttes faste og, hvis tilstede, eksisterende
kørespor for at begrænse kørslen på arealerne mest muligt. Dette sker i overensstemmelse med Naturstyrelsens generelle praksis for brug af maskiner i skoven.

-

Kendte levesteder for truede og/eller sjældne arter. I forbindelse med fældningen benyttes Naturstyrelsens Pas-På-Kort til at tage hensyn til kendte forekomster af
sjældne og/eller truede arter. Dette sker i overensstemmelse med Naturstyrelsens
generelle praksis for fældninger.
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Enkelttræniveau
-

Træer der værnes særligt om. Inden for en aldersklasse er der fokus på at bevare og
udvikle træer med særlig høj biologisk værdi, f.eks. af fåtallige træarter eller med
mange mikrohabitater. Altså træer, der har særlig højt biologisk potentiale eller allerede har en høj biologisk værdi. Mikrohabitaterne kan være råd, lavbevoksninger,
tveger (todelte stammer), skader, lianer, svampevækst, hulheder og lignende. Sådanne træer kan gives bedre plads og mere lys ved at fælde eller veteranisere konkurrerende nabotræer.

-

Særtilfælde. Undtagelsesvist kan der efter konkret vurdering fældes og leveres træer
til specielle f.eks. kulturhistoriske formål, hvis det kan ske uden at skade biodiversiteten. Tidligere er der f.eks. leveret eg og fyr til rekonstruerede vikingeskibe, mast til
gamle sejlskibe eller andre dele til gamle træskibe, hvilket i tiltagende grad vil blive
vanskeligt, efterhånden som mere skov er lagt urørt.

-

Hule træer, løvtræer med huller og andre redetræer for rovfugle, ugler, ravne, spætter, kolonirugende fugle eller flagermus må ikke fældes. Desuden opretholdes der for
nogle fuglearter i yngletiden en bufferzone til redetræet jf. Naturstyrelsens redetræspolitik.

2.4.2

Overordnede retningslinjer for græsning

Naturlig græsning ses som en basal proces i urørt skov på lige fod med f.eks. naturlig hydrologi, idet det er vanskelligt at skabe de rette rammer for en selvforvaltende natur uden et bredt
udvalg af store planteædere. Det er forudsat, at der i et vist omfang vil ske naturgenopretning,
herunder græsning, i de udpegede urørte skove. Forskeranbefalinger peger på, at græsning er
en vigtig funktion, som med fordel kan indføres som helårsgræsning generelt i urørt skov for at
skabe dynamik og mere naturlige forhold. De økonomiske forudsætninger, samt ønsket om
udvidede muligheder for friluftslivet i statens skove, giver dog ikke mulighed for at græsse alle
skove. Desuden kan overgræsning skade truede arter. De overordnede retningslinjer beskriver
derfor, hvordan arealerne prioriteres i forhold til græsning. De fleste af skovene har kendte forekomster af truede arter med flere forskellige levestedspræferencer herunder arter, som
bedst trives med græsning, er indifferente eller i nogle tilfælde trives bedst uden græsning. I
den forbindelse er typen og intensiteten af græsning, og om der har været græsning tidligere,
af stor betydning. Videreførelse og udvidelse af hidtidig og tidligere græsning er en af måderne
at sikre mulighed for større og mere livsduelige bestande af de truede arter, som trives bedst
med græsning. Desuden er græsningen vigtig i bevoksninger med eg, som har mange truede
arter tilknyttet, men som regel ikke trives langsigtet i urørt skov uden græsning, da ege erfaringsmæssigt ikke forynger sig dér, samtidig med at gamle ege overvokses af mere skyggegivende træer.
Der skal i forvaltningen også ses på mere praktiske og økonomiske forhold i relation til græsning. Herunder om der kan etableres passende arrondering og arealstørrelser, og om græsning med ikke-hegnet vildt kan være tilstrækkeligt f.eks. i områder med tætte bestande af
kron- og/eller dådyr. Store dele af skovene er allerede påvirket af græsning af hjortearterne.
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Etablering af græsning er forbundet med en del omkostninger, bl.a. grundet udgifterne til hegn
og vedligeholdelse af disse i skov, samt forpligtigelser forbundet med tilsyn og regulering af
dyrebestandene. Derudover kan hegn og dyr give udfordringer for befolkningens brug af arealerne. Jo større arealer, der indhegnes og græsses, jo mere påvirker det friluftslivet – der kan
derfor lokalt være en kumulativ effekt af indhegninger på friluftslivet, som gør at der skal tages
særlige lokale hensyn. Disse og andre årsager medfører, at de biologiske kriterier for egnethed til græsning skal kombineres med de andre forhold for at nå frem til en plan for, om og i
hvilket omfang græsning bør ske, herunder med hvilken type af hegn, græsningstryk og dyr
(f.eks. hest, ko, krondyr, dådyr, bison). Der vurderes således ud fra hensyn til både biodiversitet, friluftsliv, omkostningseffektivitet og andre forhold.
Nedenfor angives retningslinjerne for skovgræsning herunder prioritering af områder samt
praktiske forhold.
Prioritering af områder samt hegningernes størrelse
-

Græsning prioriteres i skove/skovområder, hvor græsning som driftsform vil understøtte bevarelse og udvikling af biodiversitet. Det vil sige områder, hvor der er kendskab til mange arter, der er knyttet til lysåbne arealer og overgangshabitater og dermed trives og fremmes af græsning. Naturstyrelsen har ud fra artsdata udarbejdet en
liste (bilag 2) over hidtil udpegede skovområder, hvor behovet for skovgræsning er
rangordnet. Listen kan opdateres i forbindelse med yderligere udpegninger, lige som
metoden kan tilpasses karakteren af yderligere udpegninger og forskning, bl.a. om
rewilding. Der er her alene tale om en biologisk prioritering, og der er ikke taget stilling til praktiske forhold. Forud for færdiggørelse af forvaltningsplaner konsulteres følgegrupperne for urørt skov i forhold til den overordnede prioritering af græsningsprojekter, således at helårsgræsning, udvælgelse af egnede arealer, og udsætning af
græssere foregår i tråd med forskningsfaglige anbefalinger.

-

Det tilstræbes at lave størst mulige hegninger set i forhold til, hvad der er forvaltningsmæssigt muligt og hensigtsmæssigt også i forhold til friluftslivet. Herunder skal
der ske en afvejning mellem størrelsen af den enkelte hegning, og sikring af så
mange som muligt af de væsentligste græsningslokaliteter (jf. ovenstående retningslinje). Det tilstræbes at lave hegninger på 100 ha eller større i sammenhængende naturområder og på tværs af naturtyper, således at der også er lysåben natur og overgange mellem skov og lysåbne natur. Hvor der anlægges naturnationalparker kan
størrelserne være markant højere.

-

Det tilstræbes, at bevoksninger med lystræarter (f.eks. eg) herunder gamle egekrat
indgår i hegningerne, og at der gennem årene er fluktuation i græsningstryk, bl.a. så
nogle unge ege en gang imellem kan udvikle sig ved lavt græsningstryk.

-

I hegningerne indgår der lysåbne arealer. Hvor der ikke er en tilstrækkelig andel lysåbne arealer i skoven, etableres der flere lysåbne arealer gennem fældning af træer i
forbindelse med naturgenopretningen. Det forventes de fleste steder især at omfatte
ikke-hjemmehørende træarter.
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-

Skovområderne kan med fordel afgræsses sammen med tilstødende lysåbne arealer
for at skabe en mere naturlig overgang mellem skovnatur og lysåben natur.

-

Hegningernes arrondering bør i videst muligt omfang sigte mod formålet, nemlig natur og biodiversitet, men kan tilpasses af hensyn til skovens friluftsliv.

Forvaltning i forbindelse med skovgræsning
-

Der bør så vidt muligt arbejdes med forskellige planteædere f.eks. kvæg, heste, hjortedyr, så der er funktionel diversitet med både ”browsere”, græssere og ”mixed
feeders”. Græsningstrykket tilstræbes at svare til naturlige tætheder og fluktuationer
af planteædere uden tilskudsfordring, svarende til at bestandsstørrelsen reguleres af
fødemængden om vinteren. Så vidt muligt helårsgræsning uden tilskudsfodring.

-

Græsningsmetode og hegning tilpasses det enkelte areal, sammensætningen af dyr
og naturindholdet. Hvor det er forvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt, bl.a. i forhold til
de græssende dyrs trivsel og hensynet til de registrerede truede arter, gennemføres
helårsgræsning, så vidt muligt uden tilskudsfodring. I praksis vil man mange steder
kunne nøjes med opsætning af hegn med glat tråd, der vil være tilstrækkeligt til at
holde f.eks. kvæg og heste inde, mens den øvrige fauna nemt kan krydse ind og ud
af skoven. I andre tilfælde, f.eks. hvor det vurderes, at elg og vildsvin skal udsættes,
vil det kræve større hegn. Der bør i videst muligt omfang tilstræbes semipermeable
hegn, så flest mulige arter kan forcere hegnene samtidigt med, at de store planteædere holdes inde.

-

Græsningstrykket tilpasses de lokale forhold og de truede arters behov, så bl.a. overgræsning i sommerperioden undgås. Vinterbidning af vedplanter og rig blomstring af
urter om sommeren kan være indikatorer for et godt græsningstryk.

-

Der tilstræbes et naturligt niveau af ådsler fra store planteædere efterladt i skoven eller på særlige pladser i skoven, i det omfang lovgivningen åbner mulighed for det.

-

Borgernes muligheder for færdsel i og gennem hegningen sikres f.eks. gennem klaplåger eller lignende.

-

I tilfælde, hvor græsning ikke er mulig eller vurderes uhensigtsmæssig i de urørte
skove, overlades skoven til fri succession, eller der foretages fokuseret pleje. Det kan
f.eks. være i tilfælde, hvor det er små og/eller bynære skove, der lægges urørt, hvor
det ofte i praksis vil være umuligt at sikre tilstrækkelig plads til en dynamisk græsning.
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2.4.3

Overordnede retningslinjer for genopretning af hydrologi

I naturlige og urørte skove er fritstrømmende vand og naturlige fluktuationer i vandstanden vigtige processer, der er med til at skabe variation og dynamik. Genopretning af naturlig hydrologi
er derfor højt prioriteret i de udpegede skove og anbefales også fra forskernes side overalt,
hvor det er praktisk, teknisk og naboretligt muligt, og hvor helt specifikke naturhensyn ikke
taler imod det. I forvaltningsplanerne skal aktive tiltag fastlægges indenfor gældende juridiske
og økonomiske rammer, f.eks. ved strækningsvis eller fuld tilkastning af grøfter, idet simpel
undladelse af vedligeholdelse af grøfter sjældent er effektiv genopretning. Tiltag for genopretning af hydrologien fastsættes i forvaltningsplanen.
Som udgangspunkt vil der være tale om at arbejde for mere våd skov med naturlige vandstandsudsving. Om der også skal fjernes opstemninger fastlægges i forvaltningsplanen, men
er lavere prioriteret, eftersom de danske skove generelt er unaturligt tørre som følge af et par
hundrede års indsats for afvanding. En række vådområdearter må forventes at få forværret
deres forhold, hvis opstemmede småvande generelt fjernes, og der er også kulturhistoriske
hensyn at tage en del steder, f.eks. i Hellebæk-Teglstrup skovene.
Genopretningen af naturlig hydrologi prioriteres gennemført hurtigst muligt efter afsluttede
fældninger i bevoksninger med ikke-hjemmehørende træer. Rækkefølgen for indsatsen prioriteres i øvrigt med henblik på at opnå størst muligt areal med fri vandflade og genoprettet hydrologi pr. grøftelukning, og i særdeleshed at få lukket grøfter, som har gennembrudt naturlige
terræntærskler. Som udgangspunkt forventes behov for en større indsats på meget lerholdige
jorder end på let sandjord. Grøfter i stejlt terræn, som har kanaliseret kilder eller bække, vil
ofte være umulige at genoprette, og skal i givet fald ikke forsøges lukket, da det kan gøre
mere skade end gavn.
-

I forvaltningsplanerne laves en plan for at genskabe naturlige vandforhold ved aktivt
at lukke grøfter og dræn. I det omfang, det er teknisk, lovgivningsmæssigt og økonomisk muligt, lukkes dræn og grøfter aktivt i de udpegede områder.

-

I skove som lægges urørt iværksættes aktiviteter, som har til hensigt at genskabe naturlig hydrologi, både før og efter at planlagte fældninger er afsluttet. Nogle steder vil
eksisterende skov således ”blive sat under vand” og træerne få lov at stå, hvilket er til
fordel for dele af biodiversiteten. Andre steder, ikke mindst i sitkagranbevoksede moser, er det vigtigt først at fjerne bevoksningen og derefter bekæmpe opvækst i en årrække før vandet hæves. Sådanne forhold præciseres i forvaltningsplanerne.

-

Projekter prioriteres i forvaltningsplanerne ud fra de naturgivne forhold og tekniske
muligheder med henblik på at påvirke størst mulige arealer. Der er ikke afsat ressourcer til aktivt at kunne lukke alle grøfter og dræn i urørt skov.

-

Nabohensyn: Eksisterende grøfter vedligeholdes som udgangspunkt ikke. Det skal
dog sikres, at Naturstyrelsen kan bortlede vand fra nabolodsejer, så denne ikke påvirkes af vandstuvning. Ligeledes må offentlige veje, jernbaner og andre tekniske an-
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læg, som går gennem Naturstyrelsens arealer, ikke påvirkes negativt af de hydrologiske forhold. Begge dele i henhold til Vandløbsloven. Lukning af grøfter på Naturstyrelsens arealer kan påvirke vandstande uden for skel – og der kan ligefrem flyttes
vandskel. Grøftelukninger kræver tilladelse efter forskellig lovgivning og Naturstyrelsen skal kunne godtgøre, at projekter ikke generer naboer (og heller ikke f.eks. Natura 2000). Vandafledning kan også i andre tilfælde være påkrævet, f.eks. for at opretholde et overordnet vejnet af hensyn til friluftslivet eller med henblik på at sikre
fremtidig anvendelse af naboarealer. Ved komplicerede hydrologiske forhold kan det
være nødvendigt med egentlige tekniske forundersøgelser, så evt. problematikker til
naboarealer og infrastruktur dokumenteres og afværges.

2.4.4

Overordnede retningslinjer for plantning

Plantning anvendes kun i sjældne tilfælde og begrænset omfang i urørt løvskov, da foryngelse
af hjemmehørende vedplanter på de udpegede lokaliteter i udgangspunktet kan ske naturligt.
Dog kan det være hensigtsmæssigt at understøtte med plantning af insektbestøvede træer og
buske eller for at understøtte truede arter som eksempelvis hasselmusen, ligesom mange
større skovområder på grund af langvarig skovdyrkning og høj bestand af hjortevildt næsten
kun består af tre af de mange hjemmehørende arter af vedplanter (bøg, eg og birk).
I områder udpeget som urørt nåletræsplantage er de naturgivne forhold vanskeligere, bl.a.
fordi andelen af hjemmehørende træarter typisk er meget lav, og der derfor er få frøkilder, men
også jordbund og mikroklima bremser naturlig foryngelse. Udvikling af nåletræsplantager til
skov af hjemmehørende arter er et vigtigt element i forbindelse med naturgenopretningen, og
plantning er et af midlerne til at fremme de hjemmehørende træer og buske i landskabet. Når
der plantes, sker det i høj grad med pionérarter, som kan skabe spirely for egentlige skovtræer
på sigt, f.eks. arter af rose, slåen, tjørn, eg mv. Er der vigtige arter af buske eller træer, som
ikke findes i området, plantes de i mindre omfang, så de over tid kan fungere som frøkilder, og
ikke i større flader.
-

Urørt løvskov: Der foretages som hovedregel ikke plantning i urørt løvskov. Der kan
dog i mindre omfang gennemføres plantninger af hjemmehørende arter til fordel for
biodiversiteten. Det kan f.eks. være plantning af blomstrende træer og buske til fordel
for bestøvere eller plantning til gavn for f.eks. en sjælden art som hasselmus.

-

Urørt nåletræsplantage: Plantning benyttes aktivt for at fremme hjemmehørende buske og træer. Plantninger gennemføres ekstensivt (ikke på række). Eksisterende bevoksninger kan anvendes som skærm, og der kan anvendes punktvis jordbearbejdning (f.eks. hulbor) og hegning for at fremme plantningerne. Forvaltningsplanen fastsætter de konkrete tiltag til fremme af hjemmehørende træarter og afvikling af ikkehjemmehørende træer.

-

Ved plantning anvendes arter som er hjemmehørende, lokalt tilpasset og naturligt forekommende regionalt. Se f.eks. www.plantevalg.dk. Buske: slåen, tjørn, kvalkved,
tørst, benved, tarmvridrøn, hassel, kristtorn, roser, ene, taks, mv. Træer: eg, lind, pil,
elm, ask, avnbøg, navr, spidsløn, fuglekirsebær, asp mv..
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2.4.5

Overordnede retningslinjer for skabelse af dødt ved

Mange af skovens truede arter er tilknyttet dødt ved. Mængden af dødt ved forventes generelt
at være stigende overalt på Naturstyrelsens arealer i de kommende årtier, men udviklingen
sker med udgangspunkt i et relativt lavt niveau. I skove med skovdrift opstår der normalt løbende en mindre mængde dødt ved i form af hugstaffald. Ved ophøret af skovdrift – især i
yngre og mellemaldrende bevoksninger - vil man kunne opleve, at der uden indgreb vil være
meget lille tilførsel af dødt ved i mange årtier. For at sikre truede arters trivsel vil der især på
kortere sigt være behov for, at mængden af dødt ved øges. Det forventes, at tiltag som skovgræsning og ikke mindst genopretning af hydrologi vil bidrage substantielt til at øge mængden
af dødt ved, men det er oplagt også mere aktivt at øge mængden ikke mindst, hvor mængde
eller løbende tilførsel er lav.
-

Hjemmehørende træarter: I bevoksninger, hvor der sker fældninger, efterlades som hovedregel de fældede træer til naturligt henfald.

-

Aktiv skade på træer (Veteranisering): Det tilstræbes at bark og ved beskadiges delvis på
mindst 10 træer pr. ha i en række bevoksninger, herunder i ensartede yngre bestande
samt i ældre løvtræsbevoksninger (alder 80-150 år), hvis der foretages fældninger i dem.
Formålet er at skade træerne (gerne dybt i veddet), så de indenfor en årrække dør af skaderne eller endnu bedre i forhold til biodiversiteten lever længe med skaderne. Det kan
f.eks. ske ved at lave skader på blivende træer i forbindelse med fældning af andre træer,
skade træet med motorsav, skovmaskine eller ved afbrænding af det enkelte træ. Der vælges træer med få mikrohabitater for at øge den samlede mængde af mikrohabitater på arealet. Veteranisering, strukturhugst og ringbarkning kan med fordel ske i grupper af træer,
så man fremmer dynamiske, heterogene, store lysbrønde.

-

Kerneområder: Skovdele med registreret forekomst af truede vedboende arter eller med
meget eksisterende dødt ved kan anses for kerneområder for de vedboende arter. Omkring kerneområder intensiveres indsatsen for aktiv skabelse af dødt ved og veteranisering, således at disse arter kan fremmes f.eks. ved at skade relativt flere træer i denne del
af skoven.

-

Løbende indsats: Indsatsen med skabelse af dødt ved gennem veteranisering sker primært i forbindelse med naturgenopretning i de første 6-10 år, men kan i særlige tilfælde
efter behov fortsætte i begrænset omfang efter naturgenopretningen, så der kontinuerligt
sikres en vis tilgang og mængde af dødt ved. Det gælder hovedsagelig i forbindelse med
kerneområder jf. ovenfor.

-

Skyggetræarter i bevoksninger med lystræarter - f.eks. bøg under eg. Skyggetræarter kan
med fordel ringbarkes eller brændes, hvis de truer biologisk værdifulde lystræer. Udover at
fremme stående dødt ved og dermed at opretholde træernes struktur, begrænses konkurrencen i forhold til lystræarten.

-

Placering af veteraniserede træer: Skader påføres træer, der er placeret væk fra vej- og
stinet, friluftsfaciliteter, beboelse, offentlig infrastruktur og lignende.
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2.4.6

Overordnede retningslinjer for invasive arter og lysåbne arealer

Efter afsluttet naturgenopretning er der som udgangspunkt ikke naturpleje i områderne, dog
med undtagelse af græsning, fortsat fjernelse af ikke-hjemmehørende arter eller sikring af habitatnatur. Bekæmpelse af invasive arter er et særtilfælde af fjernelse af ikke-hjemmehørende
arter og kan stedvis ske ved brug af ild – f.eks. mod opvækst af sitkagran.
-

Der gennemføres skovgræsning og/eller i begrænset omfang anden naturforvaltning i den
urørte skov med henblik på f.eks. bekæmpelse af invasive arter eller sikring af en gunstig
tilstand i skovhabitatnatur. Det gælder også naturforvaltning af beskyttede lysåbne arealer i
det omfang, det vil være nødvendigt for at sikre de beskyttede arealer en rimelig tilstand i
henhold til gældende lovgivning eller for at sikre truede arter, friluftsliv eller fortidsminder.
Naturforvaltning beskrives i forvaltningsplanen for det konkrete område.

-

Væsentlige invasive arter: Contortafyr, glansbladet hæg, bærmispel og rynket rose. Desuden betragtes sitkagran i et system med fri dynamik som et særligt problem, da den forynger sig meget villigt og ikke ædes af græssende dyr. Bjergfyr har positiv betydning for en
del truede arter, er ikke svær at bekæmpe og er europæisk, hvilket ikke er tilfældet for de
andre nævnte. Forvaltningsplanerne præciserer indsatsen mod de invasive arter.

-

Invasive arter: Invasive arter omfatter også andet end træer og buske: fx kæmpe-bjørneklo
og fauna som mårhund og mink. Invasive arter kan bekæmpes efter samme regler som i
andre skove.

-

Contortafyr og sitkagran: Frøtræer af contortafyr og sitkagran og andre problematiske træarter fjernes i løbet af de første år af naturgenopretningen. Rydning af genvækst gennemføres efterfølgende med henblilk på så vidt muligt at have fjernet disse arter helt. Bekæmpelse gentages løbende i det omfang det er økonomisk muligt med henblik på at undgå tilgang af frøtræer og anden spredning.

2.4.7

Overordnede retningslinjer for friluftslivet

Udlægningen af urørt skov kan give nye muligheder for friluftslivet i forhold til befolkningens
skovture, naturformidling, undervisning, forskning, turisme, flere særlige og unikke naturoplevelser m.fl.
Det må dog også forventes, at skovene bliver mindre tilgængelige med flere væltede træer,
mere vand, indhegninger m.m. sammenlignet med traditionelt forvaltede skove. Naturbeskyttelsesloven sidestiller friluftsliv med naturbeskyttelse, fx biodiversitet. Borgerne har derfor (jf.
Naturbeskyttelsesloven (LBK nr 240 af 13/03/2019) Kapitel 4) ret til i statens skove bl.a. at
færdes til fods overalt og døgnet rundt, at cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en
almindelig cykel og i al væsentlighed ride overalt med heste på stier/veje, i skovbunden m.v.
Samtidig skal Naturstyrelsen fortsat arbejde for at give befolkningen adgang til at færdes og
opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet og varetage formidling og information om arealernes værdier. Friluftslivets muligheder inddrages i overvejelserne i forbindelse med indsatsen for urørt skov ved planlægning og forvaltning af arealerne.
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Infrastruktur som skovveje og faciliteter til understøttelse af friluftsliv kan fortsat udvikles og tilpasses i de udpegede urørte skove, ikke mindst for at kunne understøtte naturoplevelser, formidling af naturværdier og sikre, at evt. konflikter mellem brugergrupper og i forhold til naturværdierne kan håndteres. Af hensyn til forstyrrelsesfølsomme arter kan der som hidtil etableres større og sammenhængende forstyrrelsesfrie områder i skovene. Disse områder skabes
ved at tilrettelægge friluftsliv og stiforløb, så de i videst muligt omfang guider borgere udenom,
samt ved at oplyse og informere om områderne. Formidling er afgørende for at sikre befolkningens forståelse og opbakning til de ændringer, der vil komme i de urørte skovområder.
I forbindelse med etablering af nye friluftsfaciliteter skal der ske en afvejning mellem bl.a. faciliteternes betydning for friluftslivet og for naturværdierne; herunder kan områdernes integritet
som vild natur spille ind. Mulighederne for friluftslivet i den enkelte skov beskrives i forvaltningsplanerne. Eventuelle begrænsninger for friluftslivet skal være målrettede og baseres på
et fagligt grundlag herunder friluftsfaglige perspektiver.
-

Indenfor gældende økonomiske rammer vil Naturstyrelsen have fokus på at opretholde en solid infrastruktur for friluftslivet.

-

Færdsel i urørte skove sker, som for de øvrige arealer, på borgerens eget ansvar (Jf.
Naturbeskyttelsesloven §23).

-

Det er fortsat tilladt at udøve alle de former for friluftsaktiviteter, som generelt kan
gennemføres uden tilladelse i 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, stævnepladskrævende arrangementer mv. I
forbindelse med fastlæggelse af ruteforløb sikrer Naturstyrelsen, jf. gældende praksis, at der tages relevante hensyn, bl.a. til kendte forekomster af truede og følsomme
arter.

-

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, fx af hensyn til borgernes mulighed for at opleve og bevæge sig igennem de
urørte skove.

-

Der kan oparbejdes gratis brænde til grillpladser, bålpladser og kulsvierpladser. Det
kan ske ved anvendelse af træer, som fældes som led i naturgenopretning eller af
hensyn til publikums sikkerhed og adgang.

-

Regler for indsamling af svampe, planter og brænde til brug på bålpladser i de urørte
skove vil være de samme som i øvrige statsskove.

-

I og ved steder i urørt skov med væsentlig anvendelse eller færdsel af mennesker vil
der kunne ske fældning, fjernelse og salg af træer for at opretholde sikre, attraktive
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og lysåbne forhold for færdsel og ophold uden voldsom ophobning af dødt ved. Det
gælder også opretholdelse af udsigter, som traditionelt har været holdt åbne ved
jævnlig fældning af opvækst.

2.4.8

Overordnede retningslinjer for fortidsminder og kulturmiljøer

Fortidsminder er beskyttet af museumslovens bestemmelser, i skovlovens formålsparagraf,
samt gennem naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Det er f.eks. ikke tilladt at ændre
fortidsmindets tilstand. Bæredygtig skovdrift jf. skovloven indebærer, at hensynet til bl.a. kulturhistorien skal sikres. Afvigelser fra øvrige generelle retningslinjer er derfor nødvendige ved
særlige kulturmiljøer, fx mindesten, forstbotaniske haver og andre kulturmiljøer. Nedenstående
retningslinjer for fortidsminder og kulturmiljøer gælder således mange forskellige typer kulturmiljøer og fortidsminder, fx agersystemer, hulveje, mølledæmninger m.v.
Offentlige arealforvaltende myndigheder har plejepligt for de beskyttede fortidsminder omfattet
af museumsloven og bekendtgørelse om pleje af fortidsminder.
Fortidsminder i skove, der udpeges til urørt skov, er beskyttet af lovens regler som hidtil.
Deres tilstand må ikke ændres, og plejepligten kan ikke tilsidesættes.
-

Punkt- og linjeformede fortidsminder: Det er muligt at fælde og fjerne træer af hensyn til
beskyttelse og formidling af punkt- og linjeformede fortidsminder, fx gravhøje, dysser og
diger. Træer, der fældes af hensyn til fortidsminder i den urørte skov, efterlades som dødt
ved i skoven – dog således at fortidsmindet ikke beskadiges eller sløres. I perioden med
naturgenopretning kan træet udtages og sælges, hvis det er teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt og ikke er en hjemmehørende træart.

-

Planlægning af fældning på fortidsminder: For at minimere fældning af større træer på fortidsminderne efter perioden med naturgenopretning skal der ske en vurdering af, om der
bør ske en kraftigere udtynding af træer på og/ eller omkring fortidsmindet. Vurderingen
skal afveje mellem hensynet til økonomi, hvis der alligevel sker tiltag på arealet, og hensynet til, at en eventuel ekstra fældning ikke fremmer ny opvækst i en grad, så det medfører
ekstra plejeindsats efterfølgende.
Fladedækkende fortidsminder og større sammenhængende kulturmiljøer: På større fladedækkende fortidsminder er det muligt at fælde og fjerne træer af hensyn til beskyttelse og
forebyggelse af skader ved bl.a. rodvæltere, samt i forhold til formidling af fladedækkende
fortidsminder. Træer, der fældes af hensyn til fladedækkende fortidsminder i den urørte
skov, efterlades som dødt ved i skoven.
Fortidsminder og kulturmiljøer i græsningsskov: Græsningsskov vil kunne forenes med
beskyttelsen af fortidsminder og kulturmiljøer på udvalgte arealer. Dog er det under forudsætning af en forudgående faglig vurdering af sårbarheden for de konkrete fortidsminder
på arealet, samt at græsningen sker med det rette dyrevalg og græsningstryk. De fortidsminder, som efter en faglig vurdering ikke kan tåle græsning, kan hegnes fra, så græsning
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ikke nødvendigvis opgives i den pågældende skov. Forvaltningsplanen skal sikre, at nødvendige tiltag løbende kan iværksættes for at forebygge skader eller ændre dyreadfærd i
forlængelse af opståede skader på fortidsminder.
-

Fortidsminder og kulturmiljøer i forhold til naturlig hydrologi: Generelt vil naturlig hydrologi
kunne forenes med tilstedeværelsen af fortidsminder. Dog vil der ikke kunne ændres i de
hydrologiske forhold ved fredede kanaler, dæmninger, stemmeværker, stenkister og tilsvarende fortidsmindekategorier. Forvaltningsplanen skal sikre, at der kan iværksættes
nødvendige aktioner løbende, hvis fortidsminder påvirkes ved hydrologiske forandringer.

2.4.9

Overordnede retningslinjer for forsøg og frøhøst

I en række tilfælde er vigtige gamle langtidsforsøg og bevoksninger kåret til frøhøst beliggende
indenfor udpegningerne af urørt skov. De vil normalt kunne fortsættes uden væsentlig negativ
påvirkning af den urørte skov uden om.
-

Forsøg og frøhøst: Der kan fremadrettet påbegyndes eller fortsættes med forsøgsvirksomhed og høstes frø, men kun hvis det ikke er til skade for biodiversitetsformålet i resten
af den pågældende skov. På forsøgs og frøhøst arealer, som typisk er små arealer, kan
der efter konkret vurdering gennemføres nødvendige tiltag inklusive hegning eller fældning af træer for at kunne opfylde formålet med arealet. Eventuelt fældet træ af hjemmehørende arter skal blive i skoven som dødt ved. For eksisterende forsøg aftales den fremadrettede forvaltning med den relevante forskningsinstitution, så forsøget konflikter mindst
muligt med biodiversitetsformålet.

2.4.10 Overordnede retningslinjer for storm, brand og lignende
Efter overgang til urørt status kan der opstå særlige hændelser, som kan være vanskelige at
forudse, f.eks. skovbrand, mens der med mellemrum må forventes stormfald i skovene. Som
udgangspunkt kunne det være ønskeligt, hvis naturen i de urørte skove fik lov at udvikle sig
komplet urørt og fri fra indgreb ved sådanne naturlige forstyrrelser, men risikoen ved skovbrand for både mennesker og andre værdier er de fleste steder for stor til, at det anses hensigtsmæssigt at undlade brandbekæmpelse og forebyggelse, herunder brandbælter. Det gælder f.eks. særligt udsatte skove, som f.eks. Tisvilde Hegn.
Med hensyn til stormfald er forholdet anderledes, idet en række truede arter gavnes af stormfald og det derved dannede døde ved og øgede lysindfald, mens risikoen for mennesker svarer til øvrige skove.
Skovbrand: Forebyggelse og bekæmpelse af skovbrand kan ske uden restriktioner. Der
kan således fortsat etableres og vedligeholdes brandbælter, branddamme mv.. Naturstyrelsen er opmærksom på, at brand kan have en positiv effekt på økosystemerne, og vil
have det i tankerne, når styrelsen i samarbejde med beredskaberne skal prioritere slukningsarbejde ved konkrete brande.
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-

Stormfald: Stormfældede træer og bevoksninger efterlades urørt bortset fra hensyn til brugernes færdsel og sikkerhed. Der kan dog tænkes undtagelser, som må håndteres konkret, f.eks. hvis der i perioden for naturgenopretning stormfældes store mængder gran og
en privat naboskovs skovsundhed dermed trues markant af spredning af typografbiller opformeret i stormfalds graner - både på lokalt og regionalt plan. Som udgangspunkt sker
der ingen bekæmpelse af insekter efter perioden for naturgenopretning.
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Bilag 1 Genopretningsmodeller
Modellerne er vejledende og relaterer til bevoksningens registrerede hovedtræart og alder. De
konkretiserer emner fra de overordnede retningslinjer for at øge potentialet for biodiversitet.
Der er intet økonomisk provenu krav. I forvaltningsplanerne afgøres bevoksningsvis hvilken
model, der danner udgangspunkt for naturgenopretnings fældning og eventuelle modifikationer
af modellerne. Generelt gælder, at der som hovedregel ikke sælges træ af hjemmehørende
træarter, så fældet træ efterlades i skoven som dødt ved til svampe og biller mv.. Se forvaltningsplan og selve retningslinjerne for mulige undtagelser. Der værnes om naturmæssigt værdifulde træer og trægrupper. Det er f.eks. veterantræer og træer med mikrohabitater, f.eks.
hulheder, skader, svampe, lavt siddende grene, bredkronede træer mv., jf. definitioner i katalog over mikrohabitater på træer, samt gældende økologiske retningslinjer for statsskovene.
Modellerne skal ikke ses som retningslinjer, men som et værktøj i forbindelse med naturgenopretningens planlægning og udførelse. Modellerne skal derfor benyttes i sammenhæng med
forholdene i den enkelte bevoksning, og de fremadrettede ønsker for bevoksningens udvikling.
Modellerne kan således tilpasses den enkelte bevoksning.
Oversigt over modellerne for naturgenopretningsfældning
Nr.

Gruppe

0

Urørt

1

Oversøi-

Aldre

Ingen fældning, f.eks. i en del ekstra biologisk værdifulde bevoksninger.
Alle aldre

ske arter
2

Bjergfyr

Fældningsmodel stikord
Afdrift af oversøiske arter med bevaring af øvrige træarter samt enkelte douglas, thuja
og abies overstandere. Med udtag og salg af træ.

Alle aldre

Gradvis afvikling aktivt eller passivt til lysåben biotop eller hjemmehørende træarter.
Bevoksninger ældre end 100 år som regel passivt. Med udtag og salg af træ.

3

Løv +

< 80 år

skovfyr

Gruppevise veteraniseringer/fældninger (stærk strukturfældning), Overstandere bevares. Fældning/ veteranisering af lysbrønde af ensartede bevoksninger. Fremme dødt
ved. Generelt uden udtag og salg af hjemmehørende træer.

4

Løv +

80-150 år

skovfyr
5

Rødgran

Gruppevis fældning/veteranisering. Fældning/ veteranisering af lysbrønde.
Fremme dødt ved. Generelt uden udtag og salg af hjemmehørende træer

0-150 år

Delvis afdrift, 10-30% af bevoksning uden fældning; i øvrigt stærk strukturfældning med
udtag og salg af træ.

6

Øvrig nål

< 80 år

Afdrift med bevaring af mindre utyndede grupper samt overstandere, skovfyr og løvtræer. Med udtag og salg af træ.

7

Øvrig nål

80-150 år

Fældning af lysbrønde og frifældning af evt. indblandede løvtræer og skovfyr. Med udtag og salg af træ.

8

Bøg

> 150 år

Friholdes generelt for fældning, bortset fra frifældning af evt. indblandede lystræarter,
som eg, asp, skovfyr. Fremme dødt ved. Generelt uden udtag og salg af hjemmehørende træer

9

Øvrig løv
og nål

> 150 år

Friholdes generelt for fældning, bortset fra fældning af evt. truende bøg, ær eller gran.
Fremme dødt ved.

Formålet med indsatsen er naturgenopretning. Potentialet for udvikling af biodiversiteten skal
øges, og præget af hidtidig forstlig drift udviskes, så en vildere og mere naturlig skov kan opstå med mere lys til lyselskende arter. Foruden standardmodellerne vil der i en række tilfælde
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ske mere konkret planlægning f.eks. i bevoksninger registreret som særligt naturmæssigt værdifuld skov. Der vil også ske fældning for at rydde arealer som klargøring til græsning eller hydrologi genopretning. Disse tiltag beskrives i forvaltningsplanen i forbindelse med de konkrete
græsnings- eller hydrologi tiltag.
Model 0. Urørt straks.
For mange bevoksninger vil det være relevant at undlade fældninger, f.eks. hvor forholdene
allerede er varierede og naturlige, eller for visse typer særligt naturmæssigt værdifuld skov.
Det kan også gælde andre bevoksninger, f.eks. gamle bjergfyr med forekomst af truede arter.
Model 1. Alle aldre oversøiske træarter (rødeg, robinie, contortafyr, cryptomeria, cypres,
douglasgran, grandis, hvidgran, langnålet ædelgran, nobilis, ponderosa fyr, sitkagran,
thuja, tsuga, veitchi og weymouthsfyr).
”Afdrift”: Oversøiske træarter (dem fra andre kontinenter end Europa) fjernes generelt i forbindelse med naturgenopretningen, både hvor de udgør hovedtræarten, og hvor de forekommer
som indblanding. De har meget mindre interesse for truede arter end de europæiske træarter
og kan i nogle tilfælde være problematiske i systemer med fri dynamik. Bevoksninger afdrives
med størst mulig hensyntagen til bevaring af eventuelle indblandede hjemmehørende løvtræer, skovfyr og buske. Desuden kan indblandede europæiske træarter bevares, hvis de optræder i mindre omfang og vurderes at kunne medvirke til bevarelse af skovklima og naturværdi. Redetræer for store fugle beskyttes efter styrelsens generelle retningslinjer. Døde træer
og dødt ved bevares. Såfremt der optræder douglasgran, thuja eller oversøiske ædelgranarter
kan et mindre antal af disse bevares, idet de ikke optræder invasivt og kan bidrage som overstandere til mere varieret skovstruktur, redeplaceringsmuligheder og bevaring af et vist skovklima ved store afdrifter. Eksisterende store markante overstandere af douglasgran, thuja og
ædelgranarterne bevares i større antal. I de skove, der udlægges til urørt løvskov, udfases de
oversøiske træarter over en kort periode. Dermed vil det være nødvendigt at renafdrive yngre
bevoksninger. I urørt nåletræsplantage kan udfasningen strækkes i tid for at sikre et skovklima, der kan fremme hjemmehørende træer og buske.
Model 2. Alle aldre bjergfyr.
Bjergfyr afvikles gradvis aktivt eller passivt samtidig med opretholdelse af skovklima, så
hjemmehørende træarter og buske kan plantes eller etablere sig i ly af fyrren. Især yngre bevoksninger som spreder frø til tilgrænsende lysåbne biotoper afvikles aktivt (afdrift) som led i
skabelse af lysåbne biotoper, herunder for at skabe bedre muligheder for græsning. Bevoksninger ældre end 100 år afvikles især passivt ved at lade den naturlige succession forløbe.
Model 3. Bevoksningsalder < 80 år, alle løvtræarter plus skovfyr (dog ikke rødeg).
Gruppevis fældning/ veteranisering (stærk strukturfældning); overstandere bevares. Fældning/
veteranisering af lysbrønde + veteranisering og fremme af dødt ved. Formålet i disse unge mellemaldrende bestande er at fremme heterogenitet, struktur- og artsvariation ved at udføre
fældninger markant forskelligt fra delareal til delareal med fokus på at udviske kunstige lige linjer og fremme lysninger, tykninger samt træarter og buske, som ikke har været så hyppige i
forstlig drift. Derfor fældes følgende træarter som udgangspunkt ikke, men gives i stedet øget
plads til fri udvikling: abild, ask, asp, elm, hassel, hæg (den danske), kirsebær, kristtorn, lind,
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løn, navr, pil, pære, røn og tjørn. Oversøiske arter fjernes til gengæld generelt. Døde træer og
væltede træer bevares urørt. Endvidere fritstilles enkelte af hver af arealets træarter, for at de
hurtigere kan udvikle sig til store individer med fri kronedannelse i mange år, dvs. de skal have
mindst 10 - 15 meter frifældning omkring sig. Det gælder i særdeleshed fåtallige indblandingstræarter i skov domineret af bøg eller andre skyggetræer. I bevoksninger af lystræer, som eg,
el, birk og skovfyr fældes hårdt i eventuel underskov af bøg, gran eller ær, mens lystræarten
hugges uensartet, så den får øget variation. I øvrigt fældes/veteraniseres uensartet i arealets
hovedtræart. Uensartet vil sige, at der stedvis laves små rydninger, andre steder uregelmæssig tynding med nævnte frifældning af indblanding, mens andre delarealer slet ikke hugges.
Størrelse og facon af fældede delarealer tilpasses det lokale terræn, men som udgangspunkt
varierende størrelser på 0,1 til 0,5 ha svarende til 35-80 meter i diameter – størst i store ensartede bevoksninger og mindre i bevoksninger under 0,3 ha. I fældede/veteraniserede delarealer
søges strukturvariationen øget ved at bevare de største og de mindste træer, samt træer med
skader, lianer eller afvigende form. I meget ensartede bestande skades desuden et antal blivende træer bevidst for at skabe udgangspunkt for organismer knyttet til dødt ved og skadede
træer. Delarealer, som i forvejen er mindre forstligt prægede, f.eks. skovbryn, bevares med ingen eller minimal fældning – primært af oversøiske arter. Træer ældre end bevoksningsalderen (overstandere) bevares.
Model 4. Bevoksningsalder 80 - 150 år, alle løvtræarter plus skovfyr (dog ikke rødeg).
Gruppevis fældning/ veteranisering. Fældning/ veteranisering af lysbrønde. Fremme dødt ved.
Formålet i disse mere modne bestande er ligesom i model 3 at fremme heterogenitet, strukturog artsvariation, men desuden fremme større dødt ved. Anvisningerne for model 3 gælder
derfor, suppleret med at der aktivt skabes og efterlades dødt ved i form af hele træer i et omfang af 15-25 m3 pr ha. Det kan ske ved en eller flere af metoderne fældning, basal afbrænding, ringbarkning, oversvømmelse og sprængning. Derudover skades aktivt mindst 5 blivende
træer pr. hektar, for at de kan blive levende træer med dødt ved. Som udgangspunkt veteraniseres/ fældes der ikke i birke- og ellebevoksninger ældre end 100 år eller i andre bevoksninger, som i fovejen har en relativt naturlig og varieret struktur.
Model 5. Rødgran < 150 år.
Rødgran bevares i skoven grundet sine truede arter, men strukturfældes stærkt med 10-30 %
areal uden fældninger. Fældninger udføres med henblik på at bevare rødgran som vigtigt langsigtet element i skoven, men med mere uregelmæssige bugtede bevoksningsafgrænsninger
mod veje, lysninger og mod andre bevoksninger, således at der dannes længere indre bryn i
en periode. I den forbindelse afdrives en del af arealet, på 10-30 % af arealet fældes slet ikke
(bortset fra fjernelse af oversøiske arter som sitka og douglas), mens der gennemføres strukturelle fældninger på resten af arealet, så de største og mindste træer bevares, samt skovfyr,
løvtræer og træer med skader eller uregelmæssig stamme. Andelen med afdrift afstemmes efter skovens rødgranandel, behovet for ny lysåbne partier og hvilke truede arter, der findes i
skoven. Døde træer bevares. Størrelsen på de forskellige partier tilstræbes at være 0,1-0,5 ha
og så vidt muligt med varierende uregelmæssig facon. Det er ikke et mål i sig selv at de strukturhuggede bevoksningsdele skal være stabile overfor stormfald, idet de kan få stor biologisk
værdi også efter stormfald. Partier uden fældninger ønskes til gengæld at kunne udvikle sig

Naturstyrelsen / Biodiversitet/ Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov 27

som urørt rødgranskov, som er mere stormstabil. De kan bl.a. placeres omkring kendte reder
af rovfugle, jf. Pas På Kort.
Model 6. Bevoksningsalder < 80 år, andre ikke oversøiske nåletræarter.
Afdrift med bevaring af mindre grupper uden fældninger samt store enkelttræer, skovfyr og
løvtræer. Disse andre nåletræarter omfatter lærk, nordmannsgran, omorika, alm. ædelgran og
østrigsk fyr, dvs. arter, som ikke er fra oversøiske kontinenter, men derimod fra Europa. Bevoksninger afdrives i forbindelse med naturgenopretning med størst mulig hensyntagen til bevaring af eventuelle indblandede hjemmehørende løvtræer, skovfyr og buske. Et mindre antal
af de kraftigste og mest stabile af de omhandlede nåletræarter bevares desuden som kommende overstandere i et antal og mønster, som skal være uregelmæssigt. Redetræer for store
fugle beskyttes efter styrelsens generelle regler. Desuden bevares i bevoksninger større end
½ ha mindre grupper uden fældninger med en diameter svarende til ca. 1-2 gange træhøjden
på steder i terrænnet, hvor de vurderes at kunne medvirke til bevarelse af skovklima, variation
og naturværdi, f.eks. omkring redetræer. De bevarede træer og trægrupper behøver ikke være
stabile, idet ustabile træer kan tilføre biologisk værdi ved at svækkes eller dø. Døde træer og
dødt ved bevares så vidt muligt uden indgreb.
Model 7. Bevoksningsalder 80-150 år, andre ikke oversøiske nåletræarter.
Fældning/ veteranisering af lysbrønde og frifældning af evt. indblandede løvtræer, rødgran og
skovfyr. I disse relativt gamle nåletræsbestande af europæiske arter gennemføres uensartede
fældninger. Der fældes for indblandede løvtræer, rødgran og skovfyr og for tilsvarende underskov eller opvækst. Ved arealer større end ½ ha dannes eller udvides en eller flere lysbrønde
på 1-2 gange træhøjden. For arealer mindre end ½ ha fældes for eller udvides en mindre lysbrønd. Der efterlades generelt mindst 20 af de gamle træer pr. hektar. Sammenlagt kan fældningen alt efter de lokale forhold fjerne hovedparten eller blot en mindre del af hovedtræarten.
Model 8. Bevoksningsalder > 150 år bøg.
Friholdes generelt for fældninger, bortset fra friholdelse af evt. indblandede lystræarter, som
eg, asp og skovfyr. Bøge kan fældes eller veteraniseres for at give mere plads til indblandede
lystræarter, som eg, asp eller skovfyr. Der kan også fældes indblandede nåletræer bortset fra
rødgran og skovfyr.
Model 9. Bevoksningsalder > 150 år, alle træarter undtagen bøg og oversøiske.
Friholdes generelt for fældninger, bortset fra fældning af evt. truende bøg, ær eller gran, og
fremme af dødt ved. Truende bøg og andre skyggetræer kan fældes eller veteraniseres for at
give mere plads til lystræarter som eg, asp eller skovfyr. Der kan også fældes indblandede nåletræer bortset fra skovfyr og rødgran ældre end 150 år.
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Bilag 2 Biologisk prioritering af
skovgræsning
I PhD-projektet ”Analysis and prioritization of future efforts for Danish biodiversity – with particular regard to Nature Agency lands” blev oplysninger om skovenes kendte forekomster af truede arter sammenstillet og analyseret i forhold til bl.a. arternes præferencer i relation til levesteder og driftstyper. De fleste af skovene har truede arter med flere forskellige levestedspræferencer, herunder arter, som bedst trives med græsning, er indifferente eller i sjældnere tilfælde trives bedst uden græsning. I den forbindelse er typen og intensiteten af græsning, og
om der har været græsning tidligere, af stor betydning.
Videreførelse og udvidelse af hidtidig og tidligere græsning er en af måderne til at sikre mulighed for større og mere livsduelige bestande af de truede arter, som trives bedst med græsning, samt for eg, som har mange truede arter tilknyttet, og som regel ikke trives langsigtet i
urørt skov uden græsning. Disse forhold er nedenfor afvejet til en samlet biologisk score for
græsnings egnethed som virkemiddel. Lyselskende arter er defineret som arter med præference for lysåben skov (kode 3 i Phd-studiet) eller for lysåbne biotoper (kode 0 i Phd-studiet).
Point score for skovens græsningsbehov:
•

Andel lyselskende arter af de truede arter (point 3: 90-100%, 2: 75-89%, 1: 50-74%)

•

Antal lyselskende truede arter (point 4: > 100 arter; 3: 55-99 arter, 2: 25-54 arter, 1:
1-24 arter)

•

Omfang af hidtidig græsning (point 3: Græsset; 2: delvis græsset; 1: præg af tidligere
græsning)

•

Gamle ege, som kan gavnes af græsning (point 3: mange; 2: nogen; 1: få)

Når de resulterende scorer sammenlignes, tegner der sig et billede af, at græsning synes biologisk oplagt ved scorer på i alt 8 eller mere, mindre oplagt ved scorer på 5 og derunder, mens
scorer på 6 – 7 er intermediære. F.eks. scorer Jægersborg Dyrehave og Gribskov 12 point,
Hellebæk Skov 10 point, Møns Klinteskov 9 point og Skindbjerglund ved Rold 8 point. I den
anden ende ligger fx Arresødal Skov og Ordrup Krat med 3 point, Velling Skov og Store Dyrehave med 4 point, og Læsø Plantage samt Ryget med 5 point. I alt 34 skove har 8 point eller
mere.
De i 2018 eller FL2020 udpegede urørte skove listes som eksempel i følgende tabel. Ud over
de biologiske forhold skal der ved prioriteringen af græsning tages højde for bl.a. praktiske,
økonomiske og juridiske forhold.
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Udpeget Nr.

Dist

Skov

Græsning point

34

HST

Jægersborg Dyrehave

12

42

NSJ

Gribskov

12

30

BON

Hammerknuden

12

3

HIM

Livø

11

28

STS

Ulvshale Skov

11

29

BON

Almindingen

11

30

BON

Hammersholm og Hammershus

10

30

BON

Slotslyngen

10

32

HST

Vestamager

10

34

HST

Jægersborg Hegn

10

43

NSJ

Hellebæk Skov

10

43

NSJ

Teglstrup Hegn

10

15

KJY

Hald Hovedgård

10

FL22

STS

Hannenov Skov

10

12

KJY

Indskovene

9

15

KJY

Stanghede

9

19

VAD

Hønning Plantage

9

19

VAD

Lindet Skov

9

25

SDJ

Pamhule Skov

9

26

STS

Halskov Vænge

9

27

STS

Klinteskov

9

35

MSJ

Bidstrup Skovene

9

39

NSJ

Tisvilde hegn

9

1

HIM

Gravlev Ådal

9

2

HIM

Skindbjerglund

8

40

NSJ

Nejede vesterskov

8

42

NSJ

Harager Hegn

8

15

KJY

Bisballe-Almind

8

FL9

SDJ

Rise Skov

8

25

SDJ

Haderslev Sønderskov

8

34

HST

Ermelunden

8

42

NSJ

Solbjerg Enge

8

42

NSJ

Søskoven

8

45

HST

Kollekolle

8

1

HIM

Nørreskov

7

5

SHL

Odderholm

7

10

VSY

Skagen Plantage

7

18

VAD

Draved Skov og Kongens Mose

7

22

SDJ

Augustenborg Skov

7

23

SDJ

Rinkenæs Skov

7

33

HST

Rude Skov og Friheden

7

45

HST

Nyvang

7

1

HIM

Rebild Bakker

7

FL9

SDJ

Søst Skov

7

34

HST

Strandparken

7

42

NSJ

Esrum Møllegård

7

8

SHL

Sønderskov

6
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13

KJY

Ajstrup Strand

6

44

NSJ

Gurre Vang

6

45

HST

Store Hareskov

6

6

SHL

Klostermølle mm.

5

7

SHL

Kobskov Øst

5

7

SHL

Østerskoven, vestlige del

5

7

SHL

Vesterskov

5

9

VSY

Læsø Plantage

5

14

KJY

Ørnbjerg Mølle

5

16

MJY

Rydhave Skov

5

17

MJY

Mønsted Kalkgruber

5

21

TRE

Sønder Stenderup Nørreskov

5

21

TRE

Sønder Stenderup Midtskov

5

23

SDJ

Sø- og Lystskovarealerne

5

23

SDJ

Dyrehaven

5

24

SDJ

Søgård Skov

5

31

HST

Charlottenlund Skov

5

34

HST

Ravneholmene

5

44

NSJ

Horserød Hegn

5

45

HST

Ryget

5

45

HST

Terkelskov

5

1

HIM

Mosskov

5

7

SHL

Østerskov, østlige del

5

FL2

KJY

Hjermind Skov

5

FL10

SDJ

Kelstrup Fredskov

5

FL10

SDJ

Hønsnap Skov

5

FL9

SDJ

Langbjerg Skov

5

25

SDJ

Teglholt

5

42

NSJ

Esrum Sø

5

45

HST

Furesø

5

1

HIM

Fællesskov

4

4

SHL

Velling Skov

4

7

SHL

Kobskov Vest

4

11

THY

Svinkløv Plantage

4

15

KJY

Inderø Skov

4

20

TRE

Stagsrode Skov

4

36

MSJ

Myrdeskov

4

37

MSJ

Boserup Skov

4

41

NSJ

Store Dyrehave

4

45

HST

Nørreskoven

4

45

HST

Farum Lillevang

4

45

HST

Ganløse Ore

4

42

NSJ

Stenholt Vang

4

7

SHL

Nordskov

3

34

HST

Ordrup Krat

3

38

NSJ

Arresødal skov

3

Naturstyrelsen / Biodiversitet/ Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov 31

Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
www.nst.dk

Bilag C

MILJØRAPPORT
Vurdering af effekter på miljøet af forslag til urørt skov på
Naturstyrelsens arealer
- i offentlig høring foråret 2021

Marts 2021

Udgiver:

Naturstyrelsen

Redaktion:

Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, www.nst.dk

2

Indhold
1. Indledning ............................................................................ 5
2. Ikke teknisk resumé ................................................................6
2.1 Introduktion ....................................................................................... 6
2.2 Afgrænsning....................................................................................... 6
2.3 Resultat .............................................................................................. 7
3. Lovgrundlag og proces for miljøvurdering..................................... 8
3.1 Tilgang og metode til miljøvurderingen ................................................ 9
3.2 Geografisk afgrænsning ...................................................................... 9
3.3 Afgrænsning, vurdering og kriterier ..................................................... 9
4. Miljømålsætninger .................................................................11
5. Miljøfaktorer ....................................................................... 15
5.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna ............................................. 16
Miljøstatus ............................................................................... 16
0-alternativet ........................................................................... 16
Miljøvurdering .......................................................................... 16
5.2 Menneskers sundhed ........................................................................ 17
Miljøstatus ............................................................................... 17
0-alternativet ........................................................................... 18
Miljøvurdering .......................................................................... 18
5.3 Vand ................................................................................................. 18
Miljøstatus ............................................................................... 18
0-alternativet ........................................................................... 18
Miljøvurdering .......................................................................... 18
5.3 Luft og klimatiske faktorer ................................................................. 19
Miljøstatus ............................................................................... 19
0-alternativet ........................................................................... 19
Miljøvurdering.......................................................................... 19

3

5.4 Materielle goder .............................................................................. 20
Miljøstatus .............................................................................. 20
0-alternativet .......................................................................... 20
Miljøvurdering ......................................................................... 20
5.5 Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv ......................................... 21
Miljøstatus ............................................................................... 21
0-alternativet ........................................................................... 21
Miljøvurdering .......................................................................... 21
5.6 Kumulativ effekt og indbyrdes samspil af effekter .............................. 22
De indbyrdes forhold ............................................................... 22
Kumulative effekter ................................................................. 22
6. Overvågning ........................................................................ 23
7. Bilag.................................................................................. 24

4

1. Indledning
I Finanslov 2020 (FL2020) besluttede Regeringen og aftaleparterne, at der udpeges yderligere mindst
6.000 ha urørt skov ud over de 10.200 ha, der blev udpeget i 2018. Ved udmøntning er de mindst
6.000 ha i praksis blevet til knap 9.000 ha, hvoraf en del af overmålet finansieres med FL2021.
Endvidere er det politisk besluttet, at de skove, som blev udpeget til urørt skov i 2018 får et hævet
ambitionsniveau for deres forvaltning. Skovene, der blev udpeget i 2018, blev udvalgt på baggrund af
tre forskningsbaserede analyser af biodiversitetspotentialet i Naturstyrelsens skove: et Ph.d.-projekt
om biodiversiteten på Naturstyrelsens arealer1, en strukturanalyse2 (Københavns Universitet) og en
biodiversitetsanalyse3 (Københavns og Aarhus Universitet) af statens skove. De nye knap 9.000 ha
foreslået til urørt skov er især baseret på sidstnævnte rapport.
Miljøvurderingen omhandler
1) forslag til knap 9.000 ha nye arealer til urørt skov
2) ændret forvaltning for urørt skov udpeget i 2018
3) overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove.
Planen består således af ca. 40 skovområder, der i henhold til FL2020 udpeges til urørt skov eller som
blev udpeget i 2018, dækkende i alt ca. 19.000 hektar, samt tilhørende overordnede retningslinjer for
forvaltning af urørte skove. De knap 9.000 ha, som udpeges i forbindelse med FL2020 er i offentlig
høring nu (foråret 2021), mens de ca. 10.000 ha fra 2018 var i offentlig høring i foråret 2018. De
overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove beskriver bl.a. naturgenopretning og
hensyn til friluftslivet, kulturhistorie, fortidsminder, landskab m.m. og gælder begge
udpegningsprocesser.
Denne miljørapport er således lavet i relation til alle udpegede urørte skove fra 2018 og fra FL2020,
og til de overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove. Miljørapporten forholder sig til
den gennemsnitlige planperiode for forvaltningsplaner på 15 år.
De overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove erstatter de eksisterende overordnede
retningslinjer for forvaltning af biodiversitetsskov4.

1

https://naturstyrelsen.dk/media/231210/buchwald_heilmann-clausen_2018_nst_2020_maal_muligheder.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/230271/udpegning-af-skov_samlet.pdf
3
https://naturstyrelsen.dk/media/230272/anbefalinger-skovudpegning-ku_au-final-15dec2017.pdf
4
https://naturstyrelsen.dk/media/245332/overordnede-retningslinjer-for-skov-til-biodiversitetsformaal.pdf
2
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2. Ikke teknisk resumé
2.1 Introduktion
Formålet med udlægningen af knap 9.000 ha ny urørt skov er at øge biodiversiteten i skov ved at
udvikle mere vild natur og gavne levesteder for planter og dyr. En øget naturindsats i de danske
skove vil have en væsentlig effekt for biodiversiteten og fremme levevilkårene for en række dyre-,
plante- og svampearter. Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove,
herunder i den opstartsperiode med naturgenopretning, som er besluttet frem til at skovene
udlægges urørt.
Med urørt skov forstås forstlig urørt – dvs. kommerciel skovdrift ophører, så formålet bliver at
fremme biodiversitet. Der kan jf. retningslinjerne gennemføres græsning, veteranisering af træer,
skabe mere naturlige strukturer, fjerne ikke-hjemmehørende træarter og andre tiltag til fordel for
biodiversiteten, ligesom hensyn til bl.a. friluftsliv og fortidsminder tilgodeses. Ved hjælp af FL2020
bevillingen blev kommerciel træfældning stoppet straks i juni 2020, således at al forstlig drift
ophørte, og erstattes af naturgenopretning. Herunder naturlig hydrologi, som genoprettes løbende,
hvor det er praktisk, teknisk og naboretligt muligt.
I en periode fra planens vedtagelse og frem vil naturgenopretningen også omfatte, at der skabes
lysninger, og der sker fældning, udtag og salg af ikke-hjemmehørende arter, mens fældede
hjemmehørende træarter som udgangspunkt ikke sælges. Perioden fastsættes i konkrete
forvaltningsplaner, men vil typisk være op til 6 år i løvskove og 25 år i nåletræsplantager. Der kan
udtages og sælges hjemmehørende træer, hvor der på arealerne er solbeskinnede skovlysninger, for
eksempel i bøgeskov på kalkbund eller ved genskabelse af større vådområder. Efter perioden med
naturgenopretning fældes som udgangspunkt ikke træer i de urørte skove undtagen træer, som er til
fare eller gene for borgerne og friluftslivet eller som er problematiske i relation til beskyttelse af
fortidsminder eller biodiversitet, f.eks. invasive arter. Fældede træer efterlades i givet fald i skoven
som dødt ved. Urørt skov er dermed som udgangspunkt skov, hvor de naturlige dynamikker udfolder
sig og biodiversiteten understøttes.
Planen gælder for urørt skov på Naturstyrelsens arealer i hele Danmark udpeget i enten 2018 eller jf.
FL2020.

2.2 Afgrænsning
Der er forud for miljøvurderingen udarbejdet en afgrænsningsrapport, hvor miljøvurderingens
omfang og detaljeringsgrad er blevet afgrænset. Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos
de relevante myndigheder, som i dette tilfælde er Slots- og Kulturstyrelsen, de berørte kommuner,
Miljøstyrelsen og Miljøministeriet.
På den baggrund er følgende miljøfaktorer blevet udvalgt til miljøvurdering:



Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Menneskers sundhed
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Vand
Luft og klimatiske faktorer
Materielle goder
Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Kumulative effekter

De vurderede miljøpåvirkninger kan være såvel positive som negative.

2.3 Resultat
I miljøvurderingen vurderes det, i hvilket omfang planen for udlægning af urørt skov kan medføre
påvirkninger af miljøet. Der tages udgangspunkt i de ovennævnte miljøfaktorer.
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Planen vil have en positiv indvirkning på biologisk mangfoldighed, flora og fauna. Naturstyrelsen
vurderer, at det kan afvises, at planen har skadelige virkninger for Natura 2000 områders integritet
eller EU-arter, idet retningslinjerne vil blive fraveget i de kommende forvaltningsplaner, hvis der mod
forventning i konkrete tilfælde identificeres risiko for skadelige virkninger. De overordnede
retningslinjer tager højde for beskyttelsen af §3-arealer og Natura 2000 ved at give mulighed for
nødvendige indgreb for at sikre mod mulige negative påvirkninger. Eventuelle tiltag, som måtte
kræve tilladelse i relation til f.eks. §3-arealer eller Natura 2000, vil blive ansøgt ved de relevante
myndigheder inden tiltag sættes i gang.
Urørt skov vil skabe mere biodiversitet og bedre levesteder f.eks. i form af græsningsskov og dødt
ved, der vil give en positiv effekt for arter på den danske rødliste eller på habitatdirektivets bilag 2 og
4. Ændring af vandforholdene vil også have en positiv påvirkning på blandt andet fugle.
Menneskers sundhed
De mange brugere af skoven vil opleve et andet skovbillede, når planen sættes i værk. Generelt vil
Naturstyrelsen søge at opretholde adgang gennem vedligehold af veje, stier og friluftsfaciliteter.
Færdsel uden for veje og stier kan med tiden blive sværere som følge af væltede træer og en mere
våd jordbund. Til gengæld vil mulighederne for andre og nye naturoplevelser med tiden stige. I
hegninger med græsning kan der forventeligt være begrænsninger i forhold til visse friluftsaktiviteter. Ulemperne forbundet hermed søges imødekommet gennem Naturstyrelsens planlægning
og administration.
Vand
Genopretning af naturlig hydrologi vil kunne bidrage til en restaurering af grundvandsfødte
naturtyper og der vil blive skabt bedre vilkår for en naturlig dynamik og for en lang række
karakteristiske arter – både ift. variation af levesteder og mulighed for spredning og overlevelse på et
større areal. Udvaskning, optag og deposition af kvælstof vil ved naturgenopretningshugst opføre sig
som ved naturnær dreven skov. Planen påvirker derfor ikke miljøfaktoren vand. Genopretning af
naturlig hydrologi vil give mulighed for at omdanne nitrat til frit kvælstof og forsinke udvaskningen af
kvælstof til vandløb og søer. Planen vil derfor have en positiv indvirkning på miljøfaktoren.
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Luft og klimatiske faktorer
På kort sigt forventes der mindre ændringer i forhold til optag af klimagasser som følge af
overgangen fra naturnær skovdrift til urørt skov. På langt sigt vil der indfinde sig en ligevægt mellem
optag og udslip af CO2 , og de urørte skove vil derfor have en begrænset, men negativ påvirkning i
forhold til den samlede CO2-udledning.
På lang sigt (100 – 200 år) reduceres skovressourcens optag af CO2 som følge af udlæg af urørt skov.
Årsagen er, at den urørte skov med tiden tilnærmelsesvis opnår en ligevægt, hvor der nedbrydes
stort set lige så meget CO2, som der optages. I modsætning hertil vil en fortsat naturnær skovdrift
bidrage til lagring i træprodukter samt substitution af klimabelastende materialer (eksempelvis
beton, jern og plastik). Det vurderes derfor, at planen på langt sigt vil have en mindre negativ
indvirkning på miljøfaktoren.
Materielle goder
Når der ikke længere udtages træ til salg af de udlagte skove, vil udbuddet af dansk produceret FSCog PEFC-certificeret træ falde, og det kan have en effekt for savværker og lignende.
Beboelsesområder vil ikke blive påvirket af ændringen, da der fortsat vil være skov til stede.
Vurderingen er, at påvirkningen på miljøfaktoren er minimal.
Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Fortidsminders tilstand må ikke ændres, plejepligten af fortidsminder og kulturarv kan ikke
tilsidesættes, og ændringer på naboarealer ikke må påvirke fortidsminders tilstand. Hensynet til
fortidsminder varetages i de overordnede retningslinjer i henhold til lovgivningen, og det vurderes
derfor, at der ikke vil være en påvirkning af fortidsminderne.
Kumulativ effekt og indbyrdes samspil af effekter
Planen vil have positive og negative indvirkninger på de forskellige miljøfaktorer nævnt i denne
rapport. Miljøfaktorerne vil også have en indbyrdes indvirkning på hinanden. Miljøfaktoren vand vil
have en positiv indvirkning på den biologiske mangfoldighed, flora og fauna ved at skabe nye
habitater og migrationskorridorer, det vil også have en positiv indvirkning på klimaet, fordi en øget
vandmængde i skovene vil tilbageholde kvælstof. Vand kan have en negativ indvirkning på
menneskers sundhed ved at begrænse færdselsmulighederne i skovbunden, men der vil stadig være
mulighed for at færdes på stier.
I forhold til effekter af og på andre planer er det især andre tidligere og senere planer for udlæg af
urørt skov, på statens eller andre ejeres arealer, der vil kunne give kumulative effekter, samt
planerne om naturnationalparker. Da effekterne af urørt skov og naturnationalparker generelt
vurderes positive for miljøet, vurderes de kumulative effekter også generelt positive.

3. Lovgrundlag og proces for miljøvurdering
Planen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 973 af
25/06/2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter med senere
ændringer (herefter miljøvurderingsloven, MVL).
Miljøvurderingen forholder sig til planens overordnede mål og deraf følgende aktiviteter, som
gennemføres på baggrund af retningslinjerne ”Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte
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skove” fra 2021. Miljøvurderingen tager derimod ikke stilling til den helt konkrete miljøpåvirkning,
som kan blive et resultat af konkrete tiltag i de enkelte udpegede skove. Større ændringer på lokalt
plan undersøges med screeninger. F.eks. hvis der i en forvaltningsplan for en konkret skov fastsættes
afvigelser fra retningslinjerne, som kan have en væsentlig negativ indvirkning på miljøfaktorerne
dækket af miljøvurderingsloven.
Miljørapporten indeholder samtidig, jf. MVL § 7 om samordnede vurderinger, en vurdering i forhold
til habitatdirektivets artikel 6.3 af, om der kan ske skade på et Natura 2000 områdes integritet.
Vurderingen sker direkte efter habitatdirektivet og ikke efter habitatbekendtgørelsen, eftersom
nærværende plan for urørt skov ikke udarbejdes i medfør af en lov eller paragraf listet i
habitatbekendtgørelsens § 7 eller 8.

3.1 Tilgang og metode til miljøvurderingen
Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang der forventes at
være væsentlige indvirkninger på de enkelte miljøfaktorer, som er identificeret i afgrænsningsrapporten. I afsnit 3.3 er anført de kriterier og indikatorer, som ligger til grund for miljøvurderingen.
I miljøvurderingen indgår desuden en vurdering af, hvorvidt planen antages at fremme eller udgøre
en hindring for realiseringen af miljømålsætninger, som er fastlagt i forskellige lovgivninger,
handlingsplaner/strategier på nationalt og internationalt niveau.

3.2 Geografisk afgrænsning
Denne miljørapport omfatter de skove, som i 2018 til foråret 2021 er udpeget til urørt skov over hele
landet på Naturstyrelsens arealer. Hovedparten af arealerne er udpeget som Natura 2000 områder.
Områdernes udpegningsgrundlag og bevaringsmålsætninger er undersøgt i de gældende Natura
2000 planer og basis analyser.

3.3 Afgrænsning, vurdering og kriterier
I forbindelse med høringen af afgrænsningsrapporten er der indkommet høringssvar fra Slots- og
Kulturstyrelsen og Roskilde Kommune.
Roskilde Kommune finder det relevant, at der i forbindelse med udlægningen af urørt skov
gennemføres et naturovervågningsprogram, der kan dokumentere effekterne af udlægningen. Til det
kan Naturstyrelsen oplyse, at der er planer for gennemførsel af en baselineregistrering af
biodiversiteten i 20 af de nye urørte skove. Undersøgelsen vil kunne gennemføres igen om 5, 10 eller
20 år, hvor det vil være muligt at se effekterne af udlægningen. Afsnittet ”6. Overvågning” vil få
tilføjet dette.
Slots- og Kulturstyrelsen har bemærket følgende:
I afsnit 5.1 om ”Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og
arkæologisk arv” er det er oplyst, at der i ”retningslinjerne for forvaltningen af urørt
skov er taget højde for pleje af fortidsminder skal kunne ske”. Der er således taget
højde for plejepligten på fortidsminder på offentlige arealer jf. museumslovens § 29 i.
Det fremgår ikke, at det også er taget højde for museumslovens § 29 a og §29 e om
beskyttelsen mod tilstandsændringer på sten- og jorddiger og fortidsminder. Der bør
tages stilling tilstandsændringer i afgrænsningsrapporten.
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…
Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at gøre opmærksom afsnittet om vand. Ændringer i
hydrologien kan få indvirkning på kulturarven langt fra det aktuelle område omfattet
af de hydrologiske ændringer. Afsnittet om vand bør suppleres med effekt på
naboområder.
…
Det leder hen til den ”kumulative effekt”. Her er nævnt ”Genopretning af hydrologiske
forhold vil have en effekt på biologisk mangfoldighed, flora og fauna”. Her ønsker Slots- og
Kulturstyrelsen, at kulturarv indgår.
…
Slots- og Kulturstyrelsen er bekendt med, at Naturstyrelsen arbejder på et notat
omkring retningslinjer for overholdelse af plejepligten og hensynet til fortidsminderne i
forbindelse med de kommende udlægninger af urørt skov. I hensynet til
fortidsminderne indgår overvågning. Slots- og Kulturstyrelsen finder det derfor
hensigtsmæssigt, at overvågningen af kulturarven kommer til af indgå i afsnittet om
overvågning.
På baggrund af høringssvaret vil afsnittet om vand blive suppleret med effekt på naboområder.
Naturstyrelsen anerkender, at afsnittet ”Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser,
arkitektonisk og arkæologisk arv” i afgrænsningsrapporten burde have været uddybet yderligere.
Derfor tages afsnittet med i miljøvurderingen og vil indgå i relevante afsnit i miljørapporten.
På baggrund af afgrænsningsrapporten fastlægges afgrænsningen af miljøvurderingen til følgende
miljøfaktorer:








Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Menneskers sundhed
Vand
Luft og klimatiske faktorer
Materielle goder
Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Kumulative effekter

I tabellen nedenfor angives de vurderingskriterier og indikatorer, der er anvendt ved vurderingen af
sandsynlige påvirkninger for hver af de relevante miljøfaktorer. Desuden angives det, om
vurderingen foretages på et kvalitativt eller kvantitativt grundlag.
De vurderede miljøpåvirkninger kan være både positive og negative. Der er først og fremmest
fokuseret på forventede ændringer og dernæst på, om ændringen forventes at være positiv eller
negativ.
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Miljøfaktor

Vurderingskriterie

Indikator

Datagrundlag

Biologisk
mangfoldighed,
flora og fauna

Påvirkning af
biodiversitet herunder
af bevaringsstatus for
Natura 2000 arter og
naturtyper samt
integritet

Ændring i status for arter
af flora, funga og fauna.

Kvalitative og
kvantitative data, bl.a.
fra Natura 2000 planer
for de omfattede
arealer

Menneskers
sundhed

Påvirkning af
friluftsmæssige
interesser

Adgang til skov og natur,
adgang til at færdes i
naturen, herunder
mulighed for et varieret
friluftsliv.

Kvalitative data

Vand

Påvirkning af vand

Genopretning af naturlig
hydrologi og lukning af
dræn

Kvalitative data

Luft og klimatiske
faktorer

Påvirkning af luft og
klima

Bindingen af CO2 og den
langsomme frigivelse fra
træer, der nedbrydes

Kvalitative og
kvantitative data

Materielle goder

Påvirkning af
materielle goder

Ændring af skovdriften og
mulighederne for
friluftsliv

Kvalitative data

Kulturarv,
herunder kirker
og deres
omgivelser,
arkitektonisk og
arkæologisk arv

Påvirkning af kulturarv,
herunder kirker og
deres omgivelser,
arkitektonisk og
arkæologisk arv

Ændring i status for
fortidsminder på
Naturstyrelsens og
naboarealer

Kvalitative data

Kumulative
effekter

Kumulativ påvirkning
af miljøet

Den kumulative effekt på
miljøfaktorer, som følge af
udlægningen til urørt skov

Kvalitative og
kvantitative data

Ændring i status for
habitater og levesteder.

4. Miljømålsætninger
Miljøvurdering af planen bygger på en vurdering af, hvorvidt planen kan antages at fremme eller
udgøre en hindring for opnåelse af miljømålsætninger, som er fastlagt i lovgivning, strategier og
Natura 2000 planer m.v., som kan blive berørt af gennemførelse af planen.
Ved en gennemgang af lovgivninger, strategier m.v., der kan tænkes at indeholde målsætninger og
retningslinjer, der er relevante for bedømmelsen af miljøpåvirkninger, er følgende målsætninger
blevet kortlagt som relevante for miljøvurderingen.
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Lovgivning, strategier og planer
m.v.

Målsætninger for miljøbeskyttelse

FN´s Verdensmål, som Danmark
som medlemsland har tilsluttet sig.

Verdensmålene udgør 17 konkret mål, bl.a.

Vedtaget 25. september 2015.

Mål 13:Klimaindsats
Delmål 13.2 Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i
nationale politikker, strategier og planlægning.

EU-forordningen om bindende
årlige reduktioner af
drivhusgasemissioner fra 2021-2030

Mål 15. Livet på land
Delmål 15.2 Inden 2020, skal bæredygtig forvaltning af alle
typer af skove fremmes, skovrydning stoppes, forringede
skove genskabes og skovrejsning væsentligt øges globalt
set.
Delmål 15.5 Der skal tages omgående og væsentlig
handling for at begrænse forringelse af naturlige
levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020,
beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.
Delmål 15.8 Inden 2020 skal der introduceres
foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt
begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i
vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de
prioriterede arter.
Forordningen forpligter medlemsstaterne på opfyldelse af
EU's mål om i 2030 at reducere emissionen af drivhusgas i
perioden 2021-2030 med 30% i forhold til niveauet i 2005.
Drivhusgas akkumulationen fra forvaltede skovarealer,
herunder nytilplantede arealer, kan bidrage til opgørelsen
af landets samlede drivhusgas emission i form af en
reduktion.

Skovloven

Af skovlovens kapitel 1 om lovens formål fremgår bl.a.
følgende uddrag:
§ 1. Loven har til formål at bevare og værne landets skove
og hertil forøge skovarealet.
Stk. 3. Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det
enkelte fredskovspligtige areal og ved lovens
administration ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes at:
3) Bevare og øge skovens mangfoldighed og
4) Sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie,
kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.
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§ 2. I offentligt ejede skove skal der lægges særlig vægt på
de hensyn, der er nævnt i § 1, stk. 3, nr. 3 og 4.
Naturbeskyttelsesloven

Af naturbeskyttelseslovens Kapitel 1 om lovens formål
fremgår:
§ 1. Loven skal medvirke til at værne landets natur og
miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for
bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Stk. 2. Loven tilsigter særligt
1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og
planter samt deres levesteder og de landskabelige,
kulturhistoriske, naturvidenskabelige og
undervisningsmæssige værdier,
2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der
er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige
og kulturhistoriske interesser, og
3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig
i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

Bekendtgørelse af lov om
vandplanlægning

Af lovens Kapitel 1 om lovens formål fremgår:
§ 1. Loven har til formål at fastlægge rammer for
beskyttelse og forvaltning af overfladevand og grundvand,
som
1) forebygger yderligere forringelse og beskytter og
forbedrer vandøkosystemernes tilstand og, hvad angår
deres vandbehov, også tilstanden for terrestriske
økosystemer og vådområder, der er direkte afhængige af
vandøkosystemerne,
2) fremmer bæredygtig vandanvendelse baseret på
langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer,
3) sigter mod en udvidet beskyttelse og forbedring af
vandmiljøet, bl.a. gennem specifikke foranstaltninger til
progressiv reduktion af udledninger, emissioner og tab af
prioriterede stoffer og standsning eller udfasning af
udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige
stoffer,
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4) sikrer en progressiv reduktion af forureningen af
grundvandet og forhindrer en yderligere forurening heraf
og
5) bidrager til at afbøde virkningerne af oversvømmelser
og tørke.
Museumsloven

Af museumslovens Kapitel 1 om lovens formål fremgår:
§ 1. Lovens formål er at fremme museernes virksomhed og
samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og
naturarv samt adgang til og viden om denne og dens
samspil med verden omkring os.
Stk. 2. Loven har endvidere til formål at sikre varetagelse af
opgaver, der vedrører sten- og jorddiger og fortidsminder.

Og af kapitel 8a om bevaring af sten- og jorddiger og
fortidsminder fremgår:
§ 29 a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af stenog jorddiger og lignende.
§ 29 e. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af
fortidsminder. Der må heller ikke foretages udstykning,
matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel
gennem fortidsminder.
Bekendtgørelse om offentlighedens
adgang til at færdes og opholde sig i
naturen (adgangsbekendtgørelsen)

Af bekendtgørelsens Kapitel 2 § 3 og §§ 8-16 fremgår de
særlige rettigheder, som borgerne har for færdsel i
naturen, dvs. udvidede adgangsregler til offentlige skove
og andre naturområder.

Miljømålsloven

Af miljømålslovens Kapitel 1 om lovens formål fremgår:
§ 1. Loven har til formål at fastlægge rammerne for
planlægning inden for de internationale
naturbeskyttelsesområder.

Natura 2000 planer

Planernes formål er at bidrage til opnåelse af gunstig
bevaringsstatus for Natura 2000 arter og naturtyper både i
Natura 2000 områderne og på landsplan.
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5. Miljøfaktorer
Forud for miljøvurderingen er der foretaget en afgrænsning af de miljøfaktorer, som kan antages at
blive påvirkede af planens implementering, jf. afsnit 3.3. I de følgende afsnit gennemgås og vurderes
indvirkninger af planen på disse miljøfaktorer.
Omfanget af miljøvurderingen er i overensstemmelse med MVL baseret på den aktuelle viden og
planens detaljeringsniveau.
I de situationer, hvor vurderingen er, at planen har en positiv indvirkning på miljøfaktoren, som er
ønsket og tilsigtet, planlægges ikke afværgeforanstaltninger. I de situationer, hvor vurderingen er, at
planen kan have en negativ indvirkning på miljøfaktoren redegøres for, hvordan indvirkningen kan
afværges eller minimeres. Der forekommer desuden situationer, hvor en vurdering af miljøfaktorens
indvirkning bedre vil kunne ske på næste niveau af projektet. Dvs. når effekten af udlægningen af
urørt skov kan måles. I sådanne situationer henvises til en nærmere vurdering på dette niveau,
når/hvis det bliver aktuelt.
Planen består af ca. 40 skovområder, der i henhold til FL2020 udpeges til urørt skov eller som blev
udpeget i 2018, dækkende i alt ca. 19.000 hektar, samt tilhørende overordnede retningslinjer for
forvaltning af urørte skove. De udpegede arealer inkluderer en række hele skove og dele af større
skove, inklusive skovområdernes mindre lysåbne naturarealer, f.eks. skovmoser og skovenge, som er
en naturlig del af skoven.
Retningslinjerne indeholder følgende typer tiltag, som vil blive udmøntet mere konkret i de
kommende forvaltningsplaner for de udpegede urørte skove:













De mest naturlige skovbevoksninger bliver urørt straks
Fjernelse af en del af de ikke-hjemmehørende træarter og dannelse af skovlysninger
Naturgenopretning ved fældninger så der opnås mere naturlig struktur i bevoksninger
Veteranisering af træer og skabelse af mere dødt ved.
Mere græsning i skovene som udgangspunkt som helårsgræsning
Genopretning af naturlig hydrologi
Plantning af hjemmehørende træer og især insektbestøvede buske og træer. I løvskovene i
meget begrænset omfang.
Bekæmpelse af invasive arter.
Tiltag og undtagelser af hensyn til friluftslivet
Tiltag og undtagelser af hensyn til fortidsminder og kulturmiljøer
Tiltag og undtagelser af hensyn til forskning, forsøg og frøavl
Tiltag og undtagelser af hensyn til stormfald, skovbrand og lignende

Retningslinjerne vil blive fraveget i de kommende forvaltningsplaner, hvis der mod forventning i
konkrete tilfælde identificeres risiko for skadelige virkninger, så der forvaltes for biodiversiteten,
f.eks. hvor tilgroning ikke svarer til de juridiske forudsætninger i Natura 2000.
Vurderingen af planen baserer sig således på de udpegede arealer set i sammenhæng med indholdet
af de tilhørende overordnede retningslinjer.
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5.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Miljøstatus
Hovedparten af de omhandlede arealer er udpeget som Natura 2000 områder. Områdernes
udpegningsgrundlag og bevaringsmålsætninger er undersøgt i de gældende Natura 2000 planer og
basis analyser. Der er talrige Natura 2000-arter og -naturtyper repræsenteret i områderne, foruden
en række arter listet på habitatdirektivets bilag IV (Se Bilag A). Det er i både den danske Rødliste
2019 og i Natura 2000 rapporteringer til EU om fugle, andre arter og naturtyper påvist, at status for
Danmarks biodiversitet i form af arter og naturtyper på mange måder er ugunstig. Flere
forskningsrapporter har i de senere år anbefalet udlæg af mere urørt skov som et effektivt middel til
at forbedre situationen for ikke mindst skovenes arter og naturtyper.
0-alternativet
Nul alternativet til urørt skov er fortsat kommerciel naturnær skovdrift. Hvis der ikke udlægges urørt
skov, kan der forventes en fortsat ugunstig situation for mange af skovenes arter, herunder ikke
mindst for de mange arter, som er knyttet til dødt ved i skov. Ingen eller lille ændring i forhold til
status i dag.
Miljøvurdering
De områder, som er udpeget til urørt skov, er kendetegnet ved en høj biologisk værdi og er anbefalet
udlagt som urørt skov af biodiversitetsforskere, fordi forskerne har vurderet, at urørt skov vil have en
positiv indvirkning på naturværdi og biodiversitet i disse skove.
Der tages i de følgende vurderinger primært udgangspunkt i de arter og naturtyper, som omfattes af
fugledirektivet og habitatdirektivet, idet de arter dækker Danmarks natur bredt bortset fra svampe,
og er de arter og naturtyper, som der findes bedst viden om samt gode data. Vurderingen forventes
derfor også at være gældende for arter og naturtyper, som ikke omfattes af direktiverne.
Svampe er ikke omfattet af EU direktiverne. Vurderingen for svampe er positiv, dvs. der forventes
forbedrede forhold for Danmarks arter af svampe, idet de i høj grad trives i urørt skov og urørt natur,
og en række af Danmarks truede svampearter ligefrem er snævert knyttet til dødt ved eller til urørt
græsningsskov, som der med planen bliver en betydelig landsdækkende stigning i. Der foreligger ikke
indikationer på, at nogen svampe kan få forringede vilkår af overgang til urørt skov.
I bilag A gennemgås nærmere de arter og naturtyper, som omfattes af EU's fugledirektiv eller
habitatdirektiv, og som er registreret fra en eller flere af planens urørte skove. Der er som
udgangspunkt ikke hjemmel til at vedtage planer eller programmer, hvis det ikke afvises, at det kan
skade Natura 2000 områders integritet. Vurdering er foretaget i relation til Natura 2000 områdernes
udpegningsgrundlag og til arter omfattet af bilag 4 på habitatdirektivet. Det vurderes, at udpegning
og naturgenopretning af skovene til urørt skov vil have positiv virkning for en række af de arter og
naturtyper, som omfattes af de nævnte EU direktiver, og at det kan afvises, at gennemførelse i
overensstemmelse med de overordnede retningslinjer vil kunne skade arter, naturtyper,
bevaringsmålsætninger eller integritet for Natura 2000 områderne eller skade bilag 4 arter fra
habitatdirektivet.
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Vurderingerne her og i bilag A baserer sig på kendskab til de udpegede skove, til udpegningsgrundlag
og bevaringsmålsætninger for de berørte Natura 2000 områder, og på de ”Kriterier for gunstig
bevaringsstatus”, som er udgivet af DMU og DCE i forskellige rapporter – fremfor alt faglig rapport fra
DMU nr. 457, 3. udgave fra 20055 og videnskabelig rapport fra DCE nr. SR21 fra 20126 .
Planen med udpegning af urørt skov understøtter gældende Natura 2000-planlægning, idet de
kommende forvaltningsplaners målsætning bl.a. vil være at forbedre forholdene for truede arter og
for hver Natura 2000 områdes udpegningsgrundlag. De overordnede retningslinjer for forvaltningen
giver mulighed for at gennemføre tiltag til gavn for udpegningsgrundlaget eller truede arter og
forhindrer ikke tiltag til sikring af gunstig tilstand for lysåbne §3-arealer og Natura 2000 naturtyper. I
tilfælde af, at konkrete tiltag i de kommende forvaltningsplaner kræver dispensation fra lovgivning,
vil denne blive ansøgt ved den relevante myndighed inden udførelse.
Planens delmålsætning om genopretning af mere naturlig hydrologi vil jf. kriterierne for gunstig
bevaringsstatus kunne medføre positiv indvirkning på fugle, andre arter og naturtyper, samt på §3moser, søer og vandløb. Hvis en kommende forvaltningsplan indebærer ændring af tilstanden af §3
beskyttede arealer, vil det blive ansøgt ved den relevante myndighed.
Den samlede vurdering af virkningerne på biodiversitet, flora og fauna er således positiv, og der er
ikke identificeret negative virkninger. Naturstyrelsen vurderer sammenfattende, at det kan afvises, at
planen har skadelige virkninger for Natura 2000 områders integritet eller EU-arter, idet
retningslinjerne vil blive fraveget i de kommende forvaltningsplaner, hvis der mod forventning i
konkrete tilfælde identificeres risiko for skadelige virkninger.

5.2 Menneskers sundhed
Miljøstatus
Skovene har en afgørende betydning for danskernes sundhed. ¾ af alle besøg i skovene sker i den
nærmeste skov. Der er omkring 70-75 mio. årlige besøg af voksne danskere (> 18 år) i alle danske
skove, hvortil kommer et skønsmæssigt lige så stort antal besøg af børn i naturen samt et ukendt
antal udenlandske turister.
Ift. den fysiske sundhed gælder, at for aldersgruppen 30-60 år – den periode, hvor befolkningens
fysiske sundhed grundlægges og fastholdes, er naturen den største arena for fysiske aktiviteter – og
større end sportsanlæg, haller mv. tilsammen. Erfaringer og observationer viser, at igennem de
seneste 20 år er antallet af personer, der motionerer i skovene, øget.
Ift. den psykiske sundhed, som er særligt vigtig ift. ”det almindelige skovbesøg”, er skovene
erfaringsmæssig af betydelig værdi for befolkningens psykiske sundhed – alle kender følelsen af øget
velvære efter en gåtur i skoven.

5
6

https://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR457.PDF
https://www.dmu.dk/Pub/SR21.pdf
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0-alternativet
Der er i 0-alternativet ingen ændringer i forhold til status for formelle og reelle muligheder for
adgang til skovene - og dermed et fortsat aktivt friluftsliv.
Miljøvurdering
De ca. 19.000 ha, som efter planen er udlagt til urørt skov, omfatter nogle af de allermest besøgte
skove på Naturstyrelsens arealer. Omkring to tredjedele af alle skovbesøg i Danmark foregår i
Naturstyrelsens skove, så en stor del af Danmarks skovgæster vil komme til at opleve et helt andet
skovbillede og andre fysiske muligheder end hidtil.
Der er i planen planlagt foranstaltninger, så stier, veje, friluftsfaciliteter m.fl. vedligeholdes; derfor vil
borgerne stadig kunne færdes trygt og sikkert i de udlagte skove. Den fysiske adgang udenfor veje og
stier vil blive påvirket af døde træer og grene. De, der ønsker at færdes i den mere vilde del af
skoven, vil få mulighed for at opleve ny natur og på sigt flere arter.
Der kan med etablering af større hegninger være områder, hvor ikke al slags friluftsliv kan dyrkes.
Naturstyrelsen vil i videst muligt omfang søge at tage højde for dette i planlægningen og
gennemførelsen af græsningen, så friluftslivet påvirkes mindst muligt.
Naturstyrelsen søger derfor at sikre rammerne for et velfungerende friluftsliv, der på nogle områder
kan opleve lidt flere begrænsninger, men også give borgerne nye muligheder for oplevelsen af vild
natur, samtidig med at man kan følge naturlige dynamiske processer, når træer dør, skovbunden
bliver mere våd og større græssende pattedyr skaber et vildere skovbillede.

5.3 Vand
Miljøstatus
En del af Naturstyrelsens skove har gennem årtier været drevet med fokus på produktion, og der er
derfor mange steder afvandingsgrøfter og ikke naturlig vandstand. I en række skove er der sket
genopretning af mere naturlige vandforhold, hvor det har været muligt. Det har ikke har været
muligt at genoprette vandforholdene på mange andre arealer, idet der skulle tages højde for både
produktion, økonomi, friluftsliv og fortidsminder m.v. foruden nabohensyn.
0-alternativet
Uden udlæg af urørt skov vil Naturstyrelsen stadig skulle producere træ og have uændret mulighed
for naturgenopretning af vandforholdene i skovene.
Miljøvurdering
Udlægningen af urørt skov vil, der hvor det er teknisk muligt og relevant for biodiversiteten,
indebære genopretning af mere naturlige vandforhold, hvilket vurderes miljømæssigt positivt. Det
gøres ved at lukke dræn og grøfter. Ved lukning af dræn og grøfter følges den gældende lovgivning
og vandafledningspligt. Genopretning af naturlig hydrologi vil kunne bidrage til en restaurering af
grundvandsfødte naturtyper og der vil blive skabt bedre vilkår for en naturlig dynamik og for en lang
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række karakteristiske arter – både ift. variation af levesteder og mulighed for spredning og
overlevelse på et større areal.
I opstartsperioden vil der især i nåletræskove blive fjernet en del træer ligesom ved normal skovdrift.
Det kan i en periode føre til en øget udvaskning af kvælstof til grundvand og vandløb. Derefter vil en
opvækst af træer og bundvegetation kunne optage kvælstof igen. Udvaskningen og optaget af
kvælstof afhænger af jordbundstype, nedbørsmængden og årstiden, så påvirkningen vil variere fra
skov til skov, men ikke afvige fra normal skovdrift.
Kvælstofdeposition fra luften på arealer med mange fjernede træer vil falde i en periode, da
deposition fra luften sker, når der rammes ruheder, som f.eks. træer. Depositionen vil øges i takt
med at fjernede træer erstattes af ny opvækst.
Processerne for udvaskning og optag af kvælstof samt deposition fra luften er de samme, som ville
forekomme i en naturnær dreven skov, så planen vil ikke have en indvirkning på udvaskningen og
optagelsen og depositionen af kvælstof i forbindelse med naturgenopretningshugst.
Genoprettede temporære og lavvandede småsøer vil give bedre muligheder for at omdanne nitrat til
frit kvælstof, der kan fordampe op i atmosfæren. Desuden vil lukningen af dræn føre til små vandløb,
der til tider kan have stillestående vand, hvorfra samme proces vil foregå. Det hjælper til at modvirke
effekten af udvaskningen af kvælstof til vandløb og grundvand.
Det vurderes samlet, at planen vil have en positiv indvirkning på miljøfaktoren vand.

5.3 Luft og klimatiske faktorer
Miljøstatus
Størstedelen af Naturstyrelsens skove drives med naturnær skovdrift og er FSC- og PEFC-certificeret.
Det betyder, at når der fældes træer, så har der været genplantet eller plads til naturlig tilgroning.
Der er derfor en balance mellem optaget af klimagasser og en senere frigivelse.
0-alternativet
Ingen ændring i forhold til status for luft og klimatiske faktorer.
Miljøvurdering
Naturstyrelsen bad i starten af 2019 Københavns Universitet om at undersøge effekten på optag og
udledning af drivhusgasser ved udlægning af 13.800 ha skov til biodiversitetsformål, herunder urørt
skov. Københavns Universitet konkluderede, at skov udlagt til biodiversitetsformål på 200 års sigt vil
reducere arealets optag af drivhusgasser sammenlignet med en fortsat forvaltning efter naturnære
principper, hvor der sker løbende hugst på arealerne. Dette til trods for, at der på de konkrete
arealer, der blev undersøgt, forventes opbygget et øget CO2-lager i skoven i form af levende og dødt
ved, så den mere kortsigtede effekt kan være positiv. Efter 200 år forventes det, at der indfinder sig
en ligevægt mellem optag og udslip af CO2. Ved styrelsens naturnære skovdrift udtages træ, der har
oplagret kulstof, og som benyttes i træprodukter samt erstatter klimabelastende materialer som
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jern, beton og plastik. Endvidere vil eventuel græsning i flere af de urørte skove medføre, at flere
arealer holdes uden eller med begrænset trævækst og dermed alt andet lige optager mindre CO2.
Uanset at retningslinjerne for urørt skov er ændret i FL 2020 sammenlignet med de tidligere
udpegninger af urørt skov i 2018, således at der eksempelvis som udgangspunkt ikke længere kan
udtages og sælges hjemmehørende træer, så forventes hovedkonklusionen om en nedgang i optag af
CO2 på 200 års sigt som konsekvens af overgangen til urørt skov fortsat at være gældende. Det
vurderes derfor, at planen på 200 års sigt har en negativ, men begrænset påvirkning i forhold til den
samlede danske CO2 udledning, mens planens påvirkning på kortere sigt kan være positiv eller
negativ, men også begrænset. Der planlægges ikke afværgeforanstaltninger.

5.4 Materielle goder
Miljøstatus
Træ, der produceres i Naturstyrelsens skove, er FSC- og PEFC-certificeret, hvilket betyder det er
bæredygtigt produceret. Træet bliver brugt til alt fra flis til møbler og er efterspurgt af den danske
træsektor, fordi det bl.a. ikke transporteres over store afstande. Skove, der ligger tæt på beboelses
områder, har ofte en indvirkning på prisen af grunde, huse og lejligheder, da det er efterspurgt at bo
et sted med adgang til naturområder og skove.
0-alternativet
Ingen ændring i forhold til status.
Miljøvurdering
Ved udlægningen af urørt skov vil udbuddet af FSC- og PEFC-certificeret træ fra de udlagte skove
falde. Løvtræ med øjeblikkelig virkning og nåletræ over en periode på op til 25 år. Det vil have en
negativ effekt for savværker og andre, der normalt køber certificeret træ af Naturstyrelsen til videre
forarbejdning. Der vil på nuværende tidspunkt ikke kunne findes tilsvarende mængder af FSC
certificeret råtræ i Danmark; det gælder særligt løvtræ.
Beboelses områder i nærheden af de udpegede skove vil formodentlig ikke blive påvirket af
udlægningen af urørt skov. Der vil blive et anderledes og efterhånden mere naturligt skovbillede,
men skovene vil stadig være til stede.
Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt afværgeforanstaltninger i forhold til produktionen af
træ på Naturstyrelsens arealer, da planens fokus er at højne biodiversiteten i de urørte skove. Derfor
vil det også modvirke effekten på landsplan, hvis ikke-udpegede skove skulle producere mere for at
dække tabet. Vurderingen er, at påvirkning på miljøfaktoren vil være minimal.
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5.5 Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Miljøstatus
Museumsloven sikrer beskyttelsen af fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger mod
tilstandsændringer og skader. Der føres løbende tilsyn med skader, der i givet fald genoprettes, og
der gennemføres forebyggende vegetationspleje for at sikre fortidsmindernes robusthed og
synlighed.
0-alternativet
Ingen ændring i forhold til status for beskyttelse og pleje af fortidsminder.
Miljøvurdering
Umiddelbart er det vurderingen, at udlæg til urørt skov generelt vil være mere skånsom over for
fortidsminder end den nuværende forstlige skovdrift. Fortidsmindernes tilstand må ikke ændres, og
plejepligten kan ikke tilsidesættes. De overordnede retningslinjer sikrer dette.
Den løbende og forebyggende pleje af punkt- og linjeformede fortidsminder fortsætter som hidtil.
For større fladedækkende fortidsminder som eksempelvis højryggede agre vil synligheden kunne
forbedres ved etablering af skovgræsning. Det er dog under forudsætning af, at det er skovgræsning
med valg af skånsomme dyrearter og med et tilpas græsningstryk. Hvorvidt skovgræsning generelt
vurderes at skabe fordele eller omvendt er til skade for fortidsminderne afhænger af forhold som
fortidsmindernes karakter, jordbund, terrænforhold, dyreart samt græsningstryk. Det er derfor
væsentligt, at der i særlige situationer med større og gentagne skader på fortidsminder, foruden
diverse fysiske reguleringsværktøjer, også vil være mulighed for kunne regulere og justere i valg af
dyr og/eller græsningstryk.
Der sker i dag ikke bevoksningspleje målrettet de større fladedækkende fortidsminder. I den
naturnære skovdrift ændrer skovbilledet sig løbende over en trægeneration, så der undervejs vil
være tilstande, hvor synligheden af fladerne vil være ringe, og andre perioder, hvor strukturer i
skovbunden fremtræder langt mere synlig.
Den naturnære skovdrift er baseret på selvforyngelse. Det vil fortsætte også ved udlæg af urørt skov.
Blot vil omfang, karakter og lokalisering være langt mere ustruktureret og styret af naturligt opståede
lysninger/lysindfald, mens det i dag er styrret af afdelinger og hugsttiltag. Der vil over tid komme
mere dødt ved på skovbunden, men det betragtes som en ikke ødelæggende og reversibel tilstand.
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5.6 Kumulativ effekt og indbyrdes samspil af effekter
De indbyrdes forhold
En øget vandstand i skovene vil gavne biodiversiteten jf. afsnit 5.1. Der vil opstå nye habitater med
plads til padder og andre semi-akvatiske dyr. Arealer med mere fugtig jord vil også kunne skabe
habitater til tørkefølsomme plantearter, og små vandsamlinger vil kunne skabe migrationskorridorer
mellem større vandhuller.
Ændret hydrologi kan have en negativ påvirkning på muligheden for fri bevægelse i skovene, da der
nogle steder vil blive sumpet eller permanent vandstand, hvor der før var stier og mulighed for
færdsel i skovbunden. Stier vil forsøges friholdt i det omfang det er muligt, men nogle steder vil det
være nødvendigt at ændre stiforløbene.
Ophobning af mere og mere dødt og levende træ i skovene grundet ophør med kommerciel skovdrift
vil både gavne dyr og svampe knyttet til dødt ved og ophobning af CO2 i træet, så der i en lang
årrække ikke frigives så mange drivhusgasser til atmosfæren.
Kumulative effekter
Det er især andre tidligere og senere planer for udlæg af urørt skov, på statens eller andre ejeres
arealer, der vil kunne give kumulative effekter, samt planerne om naturnationalparker. De planer og
projekter, der er relevant på nuværende tidspunkt er tilskudsordningen ”Privat urørt skov”, der kan
ansøges ved Miljøstyrelsen, samt regeringens beslutning om at etablere op til 15 nye
Naturnationalparker. Mængden af urørt skov vil give arter trædesten hen over det danske land, så
migrationsmulighederne øges. Da effekterne af urørt skov og naturnationalparker generelt vurderes
positive for miljøet, vurderes de kumulative effekter også generelt positive.
I planerne for naturnationalparker forventes det, at der arbejdes med tilsvarende retningslinjer som
urørt skov, men med noget større fokus på helårsgræsning overalt.
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6. Overvågning
I forbindelse med udlægningen af urørt skov vil der blive lavet en baseline undersøgelse for
biodiversitetens tilstand i 20 af de udpegede skove. Undersøgelsen kan gentages efter et antal år,
hvor skovene har ligget urørt, hvorefter biodiversitetens tilstand så kan sammenlignes.
For at sikre fortidsmindeinteresserne ved udlæg til urørt skov vil det være nødvendigt at gennemføre
løbende overvågning. Overvågningen skal sikre, at skader på fortidsminder erkendes og håndteres så
tidligt, at der ikke opstår uoprettelig skade på eksisterende fortidsminder.
Der vil derudover blive foretaget et løbende opsyn med §3 arealer jf. Naturbeskyttelsesloven, samt
med Natura 2000-områder gennem NOVANA og DEVANO.
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7. Bilag
Bilag A. Vurderinger for konkrete arter og naturtyper omfattet af EU direktiver
Ifølge § 6 i habitatbekendtgørelsen skal der, før der træffes afgørelser i medfør af lovgivning listet i
bekendtgørelsens § 7-8, foretages en vurdering af, om et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer
og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Tilsvarende bestemmelser i § 10 omfatter bilag 4
arter. Nærværende plan udarbejdes ikke i medfør af lovgivning listet i habitatbekendtgørelsens § 7 og 8, men
habitatdirektivets artikel 6.3 er direkte bindende for myndigheder, så vurdering er jf. artikel 6.3 også relevant
for nærværende plan om urørt skov.
Planen for udpegning af urørt skov og de kommende forvaltningsplaner for urørt skov følger fælles
overordnede retningslinjer og indeholder derfor tiltag af samme type i de forskellige skovområder. Tiltagene er
gennemgående af typer, som er lovlige uden tilladelse, bortset fra enkelte undtagelser. F.eks. kan hydrologi
tiltag kræve tilladelse efter NBL § 3 og store græsnings- eller rydnings-tiltag kan kræve dispensation fra
skovloven.
Formålet med planen og de kommende forvaltningsplaner er bl.a. at sikre og forbedre forholdene for
områdernes truede arter, herunder at fremme mulighederne for gunstig bevaringsstatus for områdernes
Natura 2000 udpegningsgrundlag.
Planerne indeholder generelt følgende typer tiltag:













Overladelse af de mest naturlige skovbevoksninger til urørt status straks
Fjernelse af ikke-hjemmehørende træarter og dannelse af skovlysninger
Naturgenopretning ved fældninger så der opnås mere naturlig struktur i bevoksninger
Veteranisering af træer og skabelse af mere dødt ved på andre måder
Mere græsning i skovene, med naturligt græsningstryk, og helst som helårsgræsning
Genopretning af mere naturlig hydrologi
Plantning i begrænset omfang af især insektbestøvede buske og træer
Bekæmpelse af invasive ikke-hjemmehørende arter
Tiltag og undtagelser af hensyn til friluftslivet
Tiltag og undtagelser af hensyn til fortidsminder og kulturmiljøer
Tiltag og undtagelser af hensyn til forskning, forsøg og frøavl
Tiltag og undtagelser af hensyn til stormfald, skovbrand og lignende

I følgende skemaer vurderes planen i forhold til påvirkninger. Vurderingen gennemføres på tværs af områder
opdelt efter udpegningsgrundlag og bilag 4 arter, som kendes fra planens urørte skovområder.
Basis for vurderingen er sammenholdelse af de kriterier for gunstig bevaringsstatus, som fremgår af faglige
rapporter fra DMU/DCE, med de enkelte arter og naturtyper, og set i lyset af områdernes
bevaringsmålsætninger i N2000 planerne. Rapporterne er ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og
arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Faglig rapport fra
DMU nr. 457, 3. udgave, 2005” henholdsvis ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus for udvalgte arter omfattet af
EF-habitatdirektivet. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21. 2012”.
Bekæmpelse af invasive ikke-hjemmehørende arter nævnes ikke i skemaerne, fordi det helt generelt for alle
naturtyper og arter vurderes at være positivt, hvilket direkte fremgår for mange af naturtyperne i rapporterne
om Kriterier for gunstig bevaringsstatus.
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Konklusionen af vurderingerne er, at det kan afvises, at planen kan have en væsentlig negativ påvirkning på
Natura 2000 eller bilag 4 arter. Tværtimod vil planernes gennemførelse medføre positive virkninger for Natura
2000 naturtyper og arter og for bevaringsstatus. Vurderingen er også, at det kan afvises, at planen for mere
urørt skov kan skade Natura 2000 områders integritet. Naturstyrelsen vurderer således sammenfattende, at
det kan afvises, at planen har skadelige virkninger for Natura 2000 områders integritet eller EU-arter, idet
retningslinjerne vil blive fraveget i de kommende forvaltningsplaner, hvis der mod forventning i konkrete
tilfælde identificeres risiko for skadelige virkninger, så der forvaltes for biodiversiteten, f.eks. hvor tilgroning
ikke svarer til de juridiske forudsætninger i Natura 2000.

Vurdering af potentiel effekt
Habitat naturtyper som udpegningsgrundlag
Type

Kort navn

Vurdering jf. DCEs Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt og på nationalt niveau

1230

Kystklint/klippe

Rydning og græsning kan gavne kriteriet om lav, lysåben vegetation. Ingen af de planlagte tiltag kan

1330

Strandeng

2120

Hvid klit

skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning og græsning kan gavne kriteriet om balance mellem lav og høj vegetation. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning og græsning kan gavne kriteriet om areal med lav, lysåben vegetation. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
2130

Grå/grøn klit

2140

Klithede

Rydning og græsning kan gavne kriteriet om areal med lav, lysåben vegetation. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning og græsning kan gavne kriteriet om areal med lysåben vegetation. Ingen af de planlagte tiltag
kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

2160

Havtornklit

2170

Grårisklit

2180

Skovklit

Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og træartssammensætning. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

2190

Klitlavning

2250

Enebærklit

3110

Lobeliesø

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og lysåben urtevegetation.
Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og bundvegetation. Ingen af
de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

3130

Søbred med småurter

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og tilgroning. Ingen af de

3140

Kransnålalge-sø

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

3150

Næringsrig sø

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

3160

Brunvandet sø

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

3260

Vandløb

Hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og vandføring. Ingen af de planlagte tiltag kan skade

4010

Våd hede

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og lysåben vegetation. Ingen
af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
4030

Tør hede

5130

Enekrat

Rydning og græsning kan gavne kriteriet om areal med lysåben vegetation. Ingen af de planlagte tiltag
kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
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6210

Kalkoverdrev

6230

Surt overdrev

6410

Tidvis våd eng

Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og lysåben vegetation. Ingen
af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

6430

Urtebræmme

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og urtevegetation. Ingen af de

7110

Højmose

Græsning med husdyr planlægges ikke på højmose. Rydning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne

7120

Nedbrudt højmose

om hydrologi og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig

7140

Hængesæk

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

bevaringsstatus.
Rydning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og artssammensætning. Græsning
planlægges ikke højere end naturlig baseline græsning jf. DCE rapport om rewilding fra 2021 og vil
derfor ikke skade. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
7220

Kildevæld

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og kontinuitet. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

7230

Rigkær

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og lysåben vegetation. Ingen

8220

Indlandsklippe

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om artssammensætning. Ingen af de planlagte tiltag kan

8230

Indlandsklippe med pioner

skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

9110

Bøg på mor

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af de

9120

Bøg på mor med kristtorn

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

9130

Bøg på muld

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af de

9150

Bøg på kalk

af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
9160

Ege-blandskov

9170

Vinteregeskov

9190

Stilkege-krat

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

91D0

Skovbevokset tørvemose

91E0

Elle- og askeskov

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og artssammensætning. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og artssammensætning. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Bilag 2 arter. Udpegningsgrundlag eller som bilag 4 arter for de arter, som er på begge bilag
Bilag 2 art

Vurdering jf. DCEs Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt og på nationalt niveau

Kildevælds vindelsnegl

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterier om hydrologi, vegetation og tilgroning. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Skæv vindelsnegl

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterier om hydrologi og vegetation. Ingen af de planlagte tiltag kan
skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Sump vindelsnegl

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterier om hydrologi, vegetation og tilgroning. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Stor kærguldsmed

Rydning og græsning kan gavne kriteriet om skygge (tilgroning). Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for
gunstig bevaringsstatus.
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Hedepletvinge

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om levested. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig
bevaringsstatus.

Bred vandkalv

Rydning og græsning kan gavne kriteriet om skygge (tilgroning). Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for
gunstig bevaringsstatus.

Lys skivevandkalv

Rydning og græsning kan gavne kriteriet om skygge (tilgroning). Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for
gunstig bevaringsstatus.

*Eremit

Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levested, værtstræer og dødt ved. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Bæklampret

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Stor vandsalamander

Rydning, mere dødt ved og hydrologitiltag kan gavne kriterier for tilgroning, skygge og dødt ved. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Bredøret flagermus

Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levesteder om værtstræer og skovstruktur. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Damflagermus

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Bechsteins flagermus

Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levesteder om værtstræer og skovstruktur. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Odder

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Grøn Buxbaumia

Urørt skov og mere dødt ved kan gavne kriterier for levested om skovdrift. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Blank Seglmos

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterier om hydrologi, vegetation og tilgroning. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Fruesko

Rydning og græsning kan gavne kriterier om vegetation, tilgroning og blotlagt jordbund. Ingen af de planlagte tiltag
kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Stellas mosskorpion

Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levested og værtstræer. Ingen af de planlagte tiltag kan
skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Udpegningsgrundlags fugle, som kan findes i planområderne.
Udpegnings fugle

Vurdering jf. DCEs Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt og på nationalt niveau

Rørdrum

Hydrologitiltag kan gavne kriterier om vanddækning og rørskov. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for
gunstig bevaringsstatus.

Hvepsevåge

Urørt skov, rydning og græsning kan gavne kriterier om ældre løvskov og enge og moser. Ingen af de planlagte tiltag
kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Rød glente

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Havørn

Urørt skov og græsning kan gavne kriterier om alder af løvskov og åbenhed af skov. Ingen af de planlagte tiltag kan
skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Rørhøg

Hydrologitiltag kan gavne kriterier om rørskov. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig
bevaringsstatus.

Fiskeørn

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Vandrefalk

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Plettet rørvagtel

Hydrologitiltag kan gavne kriterier om vanddækning og mose og eng. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne
for gunstig bevaringsstatus.

Engsnarre

Rydning og græsningstiltag kan gavne kriterier om mose og eng. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for
gunstig bevaringsstatus.

Trane

Hydrologitiltag kan gavne kriterier om vandstand, vandregime og mose og eng. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Sorthovedet måge

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Stor hornugle

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
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Perleugle

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Natravn

Rydning og græsningstiltag kan gavne kriterier om åbenhed og areal af tør, åben fyrreskov. Ingen af de planlagte tiltag
kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Isfugl

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Sortspætte

Urørt skov kan gavne kriterier om løvskov, nåleskov og udgåede træer, stubbe og stød. Planerne vil i skove med
sortspætte have fokus på at bevare tilstrækkeligt med gammel nåleskov og blandskov for sortspætten, så de planlagte
tiltag ikke kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Hedelærke

Rydning og græsningstiltag kan gavne kriterier om åbenhed og areal af hede, klithede og tør åben fyrreskov. Ingen af
de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Rødrygget tornskade

Rydning og græsningstiltag kan gavne kriterier om åbenhed og areal af overdrev, græsningsenge eller åbne områder i
skov. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Bilag 4 arter, som ikke også er på bilag 2
Bilag 4 art

Vurdering jf. DCEs Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt og på nationalt niveau

Alle arter af flagermus

Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levesteder om værtstræer og skovstruktur. Ingen af de
planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Hasselmus

Rydning, plantning og græsning kan gavne kriterier for levesteder om skovbryn og skovstruktur. Ingen af de planlagte
tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Bæver

Ingen kriterier offentliggjort. Vurderes gavnet af hydrologi tiltag.

Markfirben

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om levested. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig
bevaringsstatus.

Løgfrø

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne
for gunstig bevaringsstatus.

Løvfrø

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne
for gunstig bevaringsstatus.

Spidssnudet frø

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og levesteder. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Springfrø

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne
for gunstig bevaringsstatus.

Strandtudse

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og vegetation. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Grønbroget tudse

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og vegetation. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Sortplettet blåfugl

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om blomstrende urter og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade
kriterierne for gunstig bevaringsstatus.

Grøn mosaikguldsmed

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne
for gunstig bevaringsstatus.
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Bilag D

1. marts 2021

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, som er truffet ved gennemførelse
af en miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Der kan kun
klages over retlige spørgsmål.
Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af den/det
vedtagne plan eller program, jf. miljøvurderingslovens § 51, stk. 1. Udløber
klagefristen på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag, jf. stk. 2. § Klage efter § 48, stk. 4, kan tidligst indgives, når planen eller
programmet er endeligt vedtaget, jf. stk. 3.
Klageberettiget efter § 48, stk. 4, er miljø- og fødevareministeren, enhver med
retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer,
der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf.
miljøvurderingslovens § 50, stk. 1.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk, virk.dk eller
klageportalen. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Naturstyrelsen via klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger,
organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Naturstyrelsen. Hvis
Naturstyrelsen fastholder afgørelsen, sender Naturstyrelsen klagen videre til
behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan
fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan efter anmodning tage stilling til, om klagen
skal have opsættende virkning.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven eller regler fastsat i
medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen af
den/det endeligt vedtagne plan eller program, jf. miljøvurderingslovens § 54, stk.
1.
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