Udvikling af naturnær skovdrift
Økonomi og grønne skove
Overskuddet fra Miljøministeriets produktion
af træ – skovdriften - er på ca. 100 millioner
kroner pr. år. Pengene bliver brugt til at
finansiere naturpleje og friluftsliv.

Vi gør
skoven
grønnere

Tabellen viser overskuddet angivet i faste
priser for sammenligningens skyld. Den stærkt
forbedrede indtjening gennem årene skyldes
mekanisering, rationalisering og stigende
træpriser.

Sådan drives statens skove
Driftsregnskab for skovdriften
1992 1998

2004 2011

(mio. kr.)
Indtægter
Udgifter
Netto
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-143

-119

32
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Naturstyrelsen skal tage grønne hensyn, som
de private skove ikke skal. Det koster.
Udgifterne til de grønne hensyn, fx at drive
skovene efter økologiske principper uden
sprøjtemidler, er opgjort til 150 mio. kr. år.

Omkring år 1800 var der kun 4 % skov tilbage i
Danmark. I dag er der cirka 14 %.
I Miljøministeriets skove fylder nåletræsarealet
mest, da man historisk set har tilplantet heden og
klitterne med nåletræer.
De sidste 20 år er man gået mod en mere
bæredygtig skov med flere løvtræer. I det hele taget
går Naturstyrelsen mod en mere naturnær
skovdrift. Det giver større biologisk mangfoldighed
i skoven, flere oplevelser for gæsterne, og det
modvirker stormfald.

Naturstyrelsen
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2100 København Ø
Tlf. 72 54 30 00
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Vi driver skoven – i pagt med
naturen og samfundets behov

 Vi har 75 naturskoler, 150 lejrpladser, 225
overnatningssteder, stier og mountainbikeruter.
 Vi har 10.000 større arrangementer om året.

Miljøministeriets skove drives af Naturstyrelsen i
henhold til skovloven. Ifølge loven skal skovdriften
være effektiv og bæredygtig. Og loven forpligter
Naturstyrelsen til at lægge særlig vægt på biodiversitet,
miljøbeskyttelse og friluftsliv.

 Skovene har sociale ordninger for udsatte grupper,
fx skovhjælperprojektet for udviklingshæmmede.
 Vi støtter lokalt erhvervsliv, hvor skovene kan
fremme den lokale beskæftigelse.
 Vi øger formidlingen af vores skove med digitale
guider og trykte miniguider for at øge turismen.

Derfor drives skovene så mange funktioner tilgodeses:
Benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd.

Grøn energi
Grøn og CO2-neutral energi er et fokuspunkt for
Miljøministeriets skove. Blandt de nyeste tiltag er:

Skoven nu
Miljøministeriets skovareal er på størrelse med
Lolland - ialt 110.000 hektar - det svarer til ca. 20 % af
Danmarks samlede skovareal. Skovene varierer fra
bøgeskove, yngre plantager af nåle- og fyrretræer, til
våde områder med gamle ege- og elletræer.

 Naturstyrelsen bidrager til klimaregnskabet gennem
produktion af træ. 5 pct. af Danmarks vedvarende
energi kommer fra Naturstyrelsens skove.

Biodiversiteten

 Naturstyrelsen lægger vægt på bæredygtig drift, der
inddrager både økonomiske, økologiske og sociale
værdier.

Naturstyrelsen er forpligtet til at øge mangfoldigheden
i Miljøministeriets skove:

 Skovene skal være en vigtig brik i klimatilpasningen
af Danmark. De skal tilbageholde vand fra skybrud.

 Vi efterlader 3-5 døde træer pr hektar fældet skov,
så der skabes liv for fugle, insekter og svampe.

Friluftslivet

 Vi fælder ikke egetræer over 300 år og bøgetræer
over 200 år – og lader nogle skove stå urørt.

Naturstyrelsens skove giver borgerne mulighed for
rekreativ udfoldelse. Skovene skal gavne folkesundheden og stimulere vækst i turisterhvervet. Gerne i
partnerskaber med fonde, kommuner, virksomheder og
grønne organisationer:

 Vi bruger ingen sprøjtemidler.

 40-50 mio. besøger hvert år Naturstyrelsens skove.

 Vi lader dyr græsse i skoven, så de skaber lysninger
til gavn for bl.a. frøspredning og sommerfugle.

 Naturstyrelsens skove holder aldrig lukket.

 Vi tilstopper grøfter, så der opstår våde områder til
glæde for bl.a. padder og tudser.

 Lokale brugerråd sikrer lokal indflydelse.

 Som et af de første steder er Hareskoven vest for
København nu brugt til at opsuge vand fra skybrud,
så nærliggende boligområder ikke ødelægges.

Grundvandsbeskyttelse
Danmark er rigt på rent grundvand, men vandet er
mange steder udsat for nedsivning af sprøjtemidler:


Naturstyrelsen rejser ny skov, hvor der ikke bruges
sprøjtemidler, i samarbejde med vandforsyninger
og kommuner til gavn for grundvandet.

