
 

 

Naturstyrelsen • Førstballevej 2 • Gjøddinggård • 7183 Randbøl  
Tlf. 72 54 30 00 • CVR 33157274 • EAN 5798009883186 • nst@nst.dk • www.nst.dk  
 

Natur 

J.nr. 21/14394 

Den 5. juli 2020 

 

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 forslagene. 

 

Offentlig høring af forslag til 22 forvaltningsplaner for urørt 
skov på Naturstyrelsens arealer 
Forvaltningsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i ”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”, som blev politisk godkendt i 

juni 2021. I processen med udformning af planerne er der afholdt lokale møder og 

offentlige ture i de berørte skove, hvor der har været drøftelser af mulige tiltag med 

alle interesserede.  

 

Da forvaltningen af statens skove gennem årene har været tilrettelagt med henblik 

på skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne. Dette 

består eksempelvis af genopretning af naturlig hydrologi, udfasning af oversøiske 

træarter, reduktion af arealer med øvrige ikke-hjemmehørende træarter, 

skovgræsning på de naturmæssigt vigtigste arealer, øgning af mængden af dødt 

ved mv. Samtidig skal der fortsat være gode rammer for borgernes friluftsliv i 

skovene. Indsatsen for at ændre den forstligt drevne skov til urørt skov afhænger 

af udgangspunktet i den enkelte skov, f.eks. hvor omfattende naturgenopretning, 

der vil være brug for.  

 

Planerne indeholder forslag til forvaltningen af urørt skov arealerne for de 

kommende 15 år: perioden 2022 - 2036. Hver plan indeholder en arealstatus, en 

målsætning, indsatser for at sikre og øge udviklingen af naturværdier, samt plan 

for naturgenopretningen. Planlagte naturgenopretningstiltag er opdelt efter tiltag, 

der forventes gennemført i de første 5 år af planperioden (kategori 1) og tiltag, der 

gennemføres, såfremt de rette forudsætninger er tilstede, herunder at der opnås 

økonomisk råderum til gennemførelse (kategori 2). 

 

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 forvaltningsplanerne for de 

urørte skove i høring hos offentligheden og berørte myndigheder.  

 

Høringen lanceres på https://hoeringsportalen.dk/ , og materialet ses på 

Naturstyrelsens hjemmeside  www.nst.dk, hvor selve planforslagene, som er på 

digital form, kan ses (Høring af forvaltningsplaner for urørt skov), samt 

baggrundsmateriale og detaljer om urørt skov. Forslagene til forvaltningsplaner 

tilgås via en interaktiv GIS-løsning, hvor korttemaer, herunder luftfoto, og andre 

oplysninger kan vælges til og fra, og den tilhørende plantekst vises for det 

geografiske areal, som man vælger. 

  

Miljøvurdering og screeningsafgørelse 

Forvaltningsplaner er omfattet af MVL § 2 stk. 1. Derfor skal Naturstyrelsen i 

forbindelse med udarbejdelsen af forvaltningsplaner for urørt skov træffe 

afgørelser efter MVL §10. Forud for afgørelserne er der udarbejdet 

miljøscreeninger og gennemført myndighedshøring. På baggrund af 

miljøscreening og indkomne myndighedssvar afgøres det, om en plan kræver 
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miljøvurdering. For de nærværende planer er afgørelserne, at ingen af dem kræver 

miljøvurdering. Screeningsafgørelser kan påklages jf. MVL § 33. 

Screeningsafgørelserne med klagevejledning som bilag kan ses på Naturstyrelsens 

høringshjemmeside (Høring af forvaltningsplaner for urørt skov). 

 

Natura 2000-planer og basisanalyser er anvendt som natur oplysninger i 

miljøscreeningerne. De findes på www.mst.dk.  

 

Høringssvar  

Forvaltningsplanerne er i offentlig høring i perioden tirsdag d. 5. juli 2022 til og 

med mandag d. 29. august 2022, hvorefter høringen er afsluttet. Høringssvar 

indgives til Naturstyrelsen på e-mail fl2020skov@nst.dk senest d. 29. august 

2022. Naturstyrelsen kan kontaktes med hensyn til eventuelle spørgsmål vedr. 

høringen på e-mail fl2020skov@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 2). 

 

Offentliggørelse af de endelige planer 

De endeligt godkendte forvaltningsplaner vil blive offentliggjort på www.nst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Naturstyrelsen 

+ 45 72 54 30 00 

Førstballevej 2, 7183 Randbøl 

 
 
Bilag 1 Høringsliste  
Bilag 2 Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger ifm. høringer 
 
 
Her ses de 22 forslag til planer fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder. 

Himmerland  Forvaltningsplan for Skindbjerglund 

Hovedstaden  Forvaltningsplan for Farumskovene 

Hovedstaden  Forvaltningsplan for Gentofteskovene 

Hovedstaden  Forvaltningsplan for Jægersborg Hegn m.fl. 

Hovedstaden  Forvaltningsplan for Pinseskoven 

Hovedstaden  Forvaltningsplan for Rude Skov 

Hovedstaden  Forvaltningsplan for Store Hareskov & Nørreskoven 

Kronjylland  Forvaltningsplan for Ørnbjerg Mølle  

Midtsjælland  Forvaltningsplan for Boserup Skov 

Midtsjælland  Forvaltningsplan for Myrdeskov 

Nordsjælland  Forvaltningsplan for Nejede Vesterskov 

Storstrøm  Forvaltningsplan for Klinteskoven 

Søhøjlandet  Forvaltningsplan for Kobskovene 

Søhøjlandet  Forvaltningsplan for Nordskoven 

Søhøjlandet  Forvaltningsplan for Vesterskov 

Sønderjylland  Forvaltningsplan for Augustenborg Skov 

Sønderjylland  Forvaltningsplan for Rise, Søst og Langbjerg Skov 

Sønderjylland  Forvaltningsplan for Søgård Skov 

Thy  Forvaltningsplan for Svinkløv Klitplantage 

Trekantsområdet Forvaltningsplan for Stagsrode Skov 

Vadehavet  Forvaltningsplan for Lindet Skov og Hønning Plantage 

Vendsyssel  Forvaltningsplan for Skagen Plantage 
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