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Natur 

J.nr. 21/14244 

Ref. ECB 

Den 30. juni 2022 

 

Til høringsliste (se bilag 1) og 

til øvrige interesserede via website og Høringsportalen  

 

De formelle høringsparter fremgår af bilag 1, men Naturstyrelsen vil gerne 

invitere alle til at kommentere på forslaget. 

 

Offentlig høring af forslag til urørt skov, bestående af ca. 29.000 
ha ny urørt statsskov og af en tilføjelse til de overordnede 
retningslinjer for forvaltning af urørt skov på statens arealer  
 

Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken har besluttet, at 

der samlet skal udpeges op mod 75.000 ha urørt skov på landsplan. Der er 

tidligere udpeget mere end 25.000 ha urørt skov på statens arealer. Med dette 

forslag til udpegning af yderligere ca. 29.000 ha som led i udmøntning af Natur- 

og biodiversitetspakken, vil det samlede areal med urørt skov på statens arealer 

blive mere end fordoblet. 

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at der også er urørt skov i de udpegede 

Naturnationalparker, men at dette areal i de udpegede naturnationalparker er 

taget ud af de 30.000 ha urørt skov, der oprindeligt skulle i høring, da der kører 

særskilte hørringsprocesser omkring naturnationalparkerne. Det samlede tal for 

urørt skov i denne høring er derfor mindre end de 30.000 ha, der tidligere er 

meldt ud ville komme i høring. 

 

For naturnationalparkernes vedkommende er der på nuværende tidspunkt tale om 

omtrentlige afgrænsninger, som det fremgår af de kort, der er lavet for hver 

naturnationalpark (Link til naturnationalparker). Den præcise afgrænsning for 

naturnationalparkerne fastlægges i processen med udarbejdelse af 

projektbeskrivelse og forvaltningsplan herunder hørings- og myndighedsproces. 

Det endelige antal hektarer for udpegning af urørt skov i denne omgang kan derfor 

først fastsættes, når grænserne for Naturnationalparkerne er lagt fast.  

 

Forslaget omfatter også en tilføjelse til de overordnede retningslinjer for 

forvaltning af urørt skov, som skal gælde de skove, der udpeges med Natur- og 

biodiversitetspakken. Den omhandler salg af træ fra de kommende urørte skove, 

idet Regeringen sammen med aftalekredsen har besluttet, at der skal være en 

overgangsordning til og med 2026, hvor leverancerne af løvtræ fra statens urørte 

skove gradvist nedtrappes, mens træbranchen kan finde andre leverandører. 

Tilføjelsen kan ses med grøn skrift i Bilag 3.  

 

I 2020 nedsatte miljøministeren en forskerfølgegruppe og en interessent-

følgegruppe for urørt skov. De to følgegrupper har i juni 2021 anbefalet, at de 

hidtidige overordnede retningslinjer for urørt skov også skal gælde kommende 

urørt skov, og drøftet hvordan udpegningen af ny urørt skov kunne foregå, så der 

opnås størst mulig positiv effekt. Det faglige grundlag er beskrevet i en række 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/
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rapporter, som findes på Naturstyrelsens hjemmeside 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/.  

 

Udgangspunktet har været at udlægge de statsskove, som har størst 

biodiversitetspotentiale i relation til urørt skov. Derfor indgår gamle løvskove og 

andre særligt naturmæssigt værdifulde områder på tværs af landet, samt al 

statsskov i Østdanmarks gamle løvskovsegne (ca. øst for israndslinjen) med 

undtagelse af stævningsskove og skovrejsning foretaget efter 1980. Hidtidig 

græsningsskov ændrer status til urørt græsningsskov. Lysåbne naturarealer 

mindre end 20 hektar indgår og medregnes i arealopgørelsen af urørt skov, når de 

hører med til skov. 

 

Da forvaltningen af skovene i lang tid har været tilrettelagt med henblik på 

skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne 

eksempelvis genopretning af naturlig hydrologi, udfasning af oversøiske træarter, 

reduktion i arealet med øvrige ikke-hjemmehørende træarter, skovgræsning på de 

vigtigste arealer, skabelse af dødt ved m.v.  

 

Samtidig skal der fortsat være gode rammer for friluftslivet i skovene. Det 

afhænger af udgangspunktet for den enkelte skov, hvor omfattende 

naturgenopretning der er brug for og hvor hurtigt. Det skal i de kommende år 

fastlægges for hvert enkelt område i konkrete forvaltningsplaner, som skal følge 

retningslinjerne, og hvor der også vil foregå offentlig inddragelse. 

 

Forslaget i høring 

I medfør af § 32, stk. 3, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 med 

senere ændringer (miljøvurderingsloven, MVL) sendes forslag til urørt skov og den 

ledsagende miljørapport i høring hos offentligheden og berørte myndigheder. 

Forslaget (udkastet til planen) består af to dele, nemlig forslag til ca. 29.000 ha ny 

urørt skov og tilføjelse til de hidtidige overordnede retningslinjer for forvaltning af 

urørte skove. 

 

Forslaget til ca. 29.000 ha ny urørt skov fremgår af bilag 2, forslag til justering af 

overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov fremgår af bilag 3 

(tilføjelsen fremgår med grøn skrift) og tilhørende miljørapport af bilag 4. 

Materialerne ligger på https://hoeringsportalen.dk/.  

 

Høringsmaterialet findes også på Naturstyrelsens hjemmeside (Link til 

høringsside), sammen med baggrundsmateriale og detaljer om urørt skov. 

Desuden kan kort over områderne ses detaljeret på en webapplikation på 

hjemmesiden, hvor kort-temaer, herunder luftfoto, kan vælges til og fra. Natura 

2000 planer er anvendt til basis natur oplysninger. De findes på www.mst.dk.  

 

Miljøvurdering og rapport 

Forslaget til urørt skov opfattes som en plan, så det er omfattet af MVL § 2 stk. 1.1. 

Derfor skal der i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget også udarbejdes en 

vurdering af indsatsens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet jf. MVL § 

8, stk. 1. Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der gennemført en 

afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge 

miljørapportens indhold og detaljeringsgrad.  

 

./. 

./. 

./. 

./. 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/
https://hoeringsportalen.dk/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forslag-til-udpegning/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forslag-til-udpegning/
http://www.mst.dk/
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Afgrænsningsrapporten (Link til afgrænsningsrapporten) har været sendt i høring 

hos relevante myndigheder jf. MVL § 32, stk. 3, nr. 2. På baggrund af høringen er 

miljørapporten udarbejdet. Miljørapporten indeholder samtidig en vurdering i 

forhold til habitatdirektivets artikel 6.3. Det fremgår deraf, at Naturstyrelsen 

vurderer, at det kan afvises, at planen har skadelige virkninger for Natura 2000 

områders integritet, idet retningslinjerne vil blive fraveget i de kommende 

forvaltningsplaner, hvis der mod forventning i konkrete tilfælde identificeres risiko 

for skadelige virkninger. Der foretages ikke høring efter MVL § 38, da planen ikke 

påvirker andre stater. 

 

Høringssvar  

Forslaget er i offentlig høring i perioden torsdag d. 30. juni 2022 til onsdag d. 24. 

august 2022, hvorefter høringen er afsluttet. Høringssvar indgives til 

Naturstyrelsen på e-mail bioskov@nst.dk senest d. 24. august 2022. 

Naturstyrelsen kan kontaktes med hensyn til eventuelle spørgsmål vedr. høringen 

på e-mail bioskov@nst.dk, der vil efter sommerferieperioden blive samlet på 

indkomne spørgsmål hurtigst muligt. De modtagne høringssvar vil blive 

offentliggjort på Høringsportalen, herunder afsenders navn og mailadresse. Ved 

afgivelse af høringssvar accepterer du Naturstyrelsens behandling af dine 

personoplysninger ifm. høringer (Bilag 5). 

 

Offentliggørelse af den endelige plan 

Den endeligt godkendte plan for urørt skov, miljørapporten og en sammenfattende 

redegørelse efter MVL § 13 stk. 2 vil blive offentliggjort på www.nst.dk. Endvidere 

vil materialet blive fremsendt til berørte myndigheder, jf. MVL § 34, stk. 1. 

Offentliggørelsen vil indeholde oplysning om klageadgang og fristen herfor. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Naturstyrelsen 

+ 45 72 54 30 00 

Førstballevej 2, 7183 Randbøl 

 
 
 
 
 
 
 

Bilag 1 Høringsliste  
 
Bilag 2 Oversigt over områderne med kort og arealtabel  
 
Bilag 3 Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov 
 
Bilag 4 Miljørapport 
 
Bilag 5 Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger ifm. høringer  

./. 

https://naturstyrelsen.dk/media/317240/afgraensningrapport_forslag-til-udpegning-af-uroert-skov-efter-natur-og-biodiversitetspakken.pdf
mailto:bioskov@nst.dk
mailto:FL2020@nst.dk
http://www.nst.dk/

