
Partnerskaber
Frilufts- og naturprojekter

Aftale mellem: Kommunernes Landsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Miljøministeriet

Formål: Støtte frivillige lokalt forankrede frilufts- og naturprojekter

Lokale grupper kan søge om projekter  - vær aktiv !!!

Budget: Miljøministeriet bidrager årligt med min. 10 – 15 mill. kr. (2007- 2009)
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Skov- og Naturstyrelsen

Frederiksborg Statsskovdistrikt

Naturlig hydrologi i Gribskov

Formål: at genskabe mere naturlig hydrologi 
– flere moser, enge, vandhuller og søer

og dermed skabe større biodiversitet og 
dynamik i skoven 



Principper for naturnær skovdrift
• Vedvarende skovdække og naturlig foryngelse
• Større anvendelse af hjemmehørende træarter
• Flere forskellige træarter og træer af forskellig alder på

det samme areal
• Flere gamle træer, mere dødt ved og sikring af 

værdifulde nøglebiotoper
• Færre grøfter og genskabelse af tidligere 

vådområder

Fra SNS´ hjemmeside:



Organisering

Styregruppe
Jens Bjerregaard Christensen

Projektgruppe
Ida Dahl-Nielsen Projektleder
Tim Falck Weber Natura 2000
Søren Agerlund Naturprojekter/publikum/fortidsminder
Ole Andersen Søer/vandløb/vådområder
Jens Bach Skovdrift nål/veje/praktisk udførsel
Jan Erik Løvgren Skovdrift løv



Rapport fra 
Skovskolen

• Skovniveau
• Delområde:

Krogdals Vang



1857 Kvartermesterkort

• Vådområderne er godt registrerede på disse kort



1857 Kvartermesterkort

• Vådområderne er digitaliseret ind   - 20% af skoven
God sammenhæng mellem vådområderne 1857 og 
de eksisterende vådområder samt hvor man kan forvente sig, at der 
vil komme nye 



Vådområder i Gribskov

• 1857      20 % vådområder

• 1988 3 % vådområder

• 2006     knap 5 % vådområder

• 2009?   15 % vådområder (10 % nye)Mål:



Grøfter i Gribskov 

På skovkort 500 km
Derudover min. 10 % flere (forsøgsareal)                   50 km ?

(o- kort)

I alt 550 km ?

Esrum Sø



Naturlig hydrologi
- under hensyn til:

• Tekniske anlæg: Veje
Jernbaner
Militære anlæg

• Naboarealer
• Friluftsliv
• Kulturhistorie
• Natura 2000 og naturinteresser
• Skovdrift



Kulturhistorie     

Fortidsminder: Fredede gravhøje  mm. - 100 m. zone

Jord og stendiger

Svenske grøften mfl. 

Kulturarvsarealer Krogdal Vang  

Skallerød

Stenholt

Sibberup Vang  

Generelle hensyn til kulturspor i øverste jordlag + grøfter:
Fræsning af træstubbe

Tildækning af grøfter og gravning

Langt de fleste fortidsminder vil ikke blive påvirket af ændret hydrologi



NATURA 2000

Særlige hensyn til 

Naturen vil generelt få bedre forhold ved naturlig hydrologi

både arter  

og naturtyper

Prioriterede 
naturtyper

Driftsformer

Arter



Metode

Grøfterne lukkes helt 

– kan evt. være et problem i naturområder + kulturspor



Træerne fjernes 
inden grøfterne 
lukkes på nogle 
arealer

Andre steder får 
træerne lov til at 
stå



Foreløbigt overslag over 
total omkostninger

• Projektudarbejdelse forprojekt/detailprojekt 0,6 mill. kr
• Tildækning af grøfter  400 km á 10.000 kr 4,0 mill. kr
• Rørlagte + uforudsete/museet 1,0 mill. kr
• Kvas fjernelse på ca. 300 ha à 4.000 kr 1,2 mill. kr
• Rodfræsning på ca. 150 ha à15.000 kr 2,2 mill. kr

• I alt 9,0 mill. kr

Umiddelbart vurderes det hensigtsmæssigt, at lade ca. 1/3 af træerne blive 
stående og fjerne 2/3 af træerne

Fremtidigt driftstab !



Tidsplan

• Projektforslag udarbejdes til april 2007

• Gennemførelse inden udgangen af 2009



Nyere vådområder  -
F.eks. Toggerup Tørvemose





Toggerup Tørvemose areal ryddet i 1996. 
Foto 2006. Arealet er nu et beskyttet naturtype



560 ha nye vådområder
(10 % af skovens areal)

rigtig meget god natur 
for en relativ billig penge

280 ha eksisterende 
vådområder
(5% af skoven)

280 ha, hvor der ikke kan 
etableres vådområder
(5% af skoven)





560 ha nye vådområder
(10 % af skovens areal)

• Nål på nye vådområder     300 ha
fældning af 200 ha à 300 m3            60.000 m3

svarende til 3 års fældning

• Løvtræ på nye vådområder   260 ha
Fældning af max. 100 ha ?

Svarende til 1 – 2 års fældning??

280 ha eksisterende 
vådområder
(5% af skoven)

280 ha, hvor der ikke kan 
etableres vådområder
(5% af skoven)



Tidsplan – udkast !!!
• Ansøgning til styrelsen om forprojekt 15. nov. 2006

• Forprojekt/detailprojektering af delområde 1 15. april 2007
Natura 2000 registrering og prioritering   1. april 2007
Kulturhistorie museernes bidrag               1. april 2007

• Udførelse af delområde 1 1. 4. 2008
Detailprojektering af delområde 2

• Udførelse af delområde 2 1.4. 2009
Detailprojektering af delområde 3

• Udførelse af delområde 3 1.4. 2010


