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Resumé 

Danmark er via internationale aftaler forpligtet til, at stanse tilbagegangen i den biologiske 

mangfoldighed. På europæisk plan tager naturbeskyttelsesarbejdet primært udgangspunkt i 

habitatdirektivets Natura 2000 netværk. Omkring halvdelen af Natura 2000 udpegningerne 

estimeres til, at inkludere skovnatur og skoven kommer derfor til, at spille en vigtig rolle for at 

opnå målsætningen om at stanse tabet af biodiversitet. Driften i de danske statsskove er de 

seneste år gået fra traditionel til naturnær, hvilket giver biologien i skovene bedre vilkår.  

Der arbejdes altså både med Natura 2000 og naturnær skovdrift i de danske statsskove. Derfor er 

fordele og ulemper ved de to undersøgt i forhold til biodiversitetens rammevilkår. Undervejs i 

projektet er arbejdet ud fra hypotesen: ”Natura 2000 skovudpegningerne giver biodiversiteten 

bedre rammevilkår end naturnær skovdrift”. Gribskov er brugt som case for at belyse hvilke 

faktorer der har indflydelse på biodiversitetens tilstand og som derfor skal tages højde for i driften 

og naturbeskyttelsen. Der perspektivers til Sveriges biodiversitetsbeskyttelse i skoven, da Sverige 

også er forpligtiget til at stanse tabet af biodiversitet. 

Biodiversiteten findes på flere niveauer, og der er mange forskellige faktorer som har indflydelse 

på dens tilstand. Natura 2000 udpegningerne er en statisk form for naturbeskyttelse, der risikerer 

at overse at naturen er foranderlig. Der sættes dog nogle minimumskrav til naturtilstanden når et 

område er udpeget til Natura 2000. Naturnær skovdrift bygger på driftsprincipper som brug af 

hjemmehørende arter og udnyttelse af de naturlige processer i skoven. Det er generelt mere 

dynamisk end hele Natura 2000 processen. Hverken Natura 2000 eller naturnær skovdrift vurderes 

dog til selvstændigt at kunne give biodiversiteten optimale rammevilkår. Derimod vil en 

kombination af de to, gerne sammen med græsning eller stævning, give biodiversiteten i skoven 

favorable betingelser.  
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Abstract 

Denmark is via international agreements obligated, to stop the degeneration in biological diversity 

within 2010. On a European scale nature conservation is primary focused on the habitat directive 

and its Natura 2000 network. Approximately half of the Natura 2000 appointments are predicted 

to include nature related to forest and forest will therefore be important as to reach the goal to 

stop the degeneration of biological diversity. The Danish state forest has gone from traditional to 

near-to-nature forest management.        

Forestry in Danish state forest is by such driven with bough Natura 2000 and near-to-nature forest 

management. Pro and cons are therefore examined for the two in regard to the biological 

diversity’s framework conditions. Though out the project the work has concerned the hypothesis: 

“Natura 2000 selections in forest gives biodiversity better framework conditions than the near-to-

nature management”. The forest “Gribskov” is used as a case study to illustrate the different 

factors influencing on the biological diversity’s condition, and hence need to be considered in 

working with nature conservation and the forest. A comparison to Sweden’s work with 

biodiversity is made, in order to put the project in perspective. 

Biodiversity is found on many levels and lots of different factors have influence on its condition. 

Natura 2000 is a static and somewhat conservative kind of nature conservation with the risk of 

neglecting that nature is changeable. The god thing is that it sets a minimum nature standard 

when appointed to Natura 2000. The near-to nature forestry is based on principals as using the 

natural processes and native species in the forest, and is therefore a more dynamic approach to 

biodiversity. Not Natura 2000 nor near-to-nature forestry alone, is estimated to give biodiversity 

the best frameworks conditions. But a combination of the two, preferably with grazing or 

pollarding, is expected to give biodiversity in the forest favourable conditions.  
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Forord 

Projektet er udarbejdet i blok 3 og 4 som afslutning på bacheloruddannelsen i Naturressourcer - 

fagpakke naturforvaltning, ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

Projektet svarer til 15 ECTS point og er obligatorisk for uddannelsen. Hensigten med projektet er 

at kortlægge biodiversitetens rammevilkår i statsskovene, således at der fremadrettet kan 

arbejdes mod at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Projektet henvender sig til 

medstuderende, natur- og landskabsforvaltere samt andre med interesse for biodiversitet i 

skoven.  

Undervejs i projektet har jeg fået hjælp af forskellige fagpersoner og vil i den forbindelse gerne 

rette en stor tak til min vejleder J. Bo Larsen ved Skov & Landskab, projektmedarbejder Ida Dahl 

Nielsen ved Skov- & Naturstyrelsen Nordsjælland, Natura 2000 medarbejder Johan Niss ved 

Länsstyrelsen Skåne og forstfuldmægtig Christina Odgaard fra Skov- & Naturstyrelsen. Vivian Kvist 

Johannsen og Flemming Rune, begge ansat ved Skov & Landskab, skal ligeledes have tak for at 

have været behjælpelige med at besvare opklarende spørgsmål om Natura 2000, biodiversitet og 

naturnær skovdrift. 

Frederiksberg, d 16. juni 2010 
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Kaare Tvedergaard Kristensen 
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1. Indledning 

Der er på verdensplan sket en tilbagegang i biodiversiteten. På et topmøde i Rio de Janeiro i 1992 

blev en lang række lande derfor enige om at bremse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed. Det 

resulterede i biodiversitetskonventionen, hvis formål er at ”fremme beskyttelse af biodiversitet, 

bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer og rimelig fordeling af udbyttet ved at udnytte 

genetiske ressourcer” (Biodiversitetskonventionen 2010). 191 nationer har ratificeret aftalen og er 

blevet enige om, at tilbagegangen af biodiversiteten skal mindskes inden udgangen af 2010 

(Miljøministeriet 2010). På et topmøde i Göteborg i 2001 vedtog EU’s medlemslande det 

ambitiøse mål, at biodiversiteten ikke bare skulle bremses, men faktisk helt standses inden 

udgangen af 2010. FN har derfor udråbt 2010 til internationalt biodiversitetsår, og til oktober 

mødes de implicerede lande, herunder Danmark, i Japan for at gøre status på 

biodiversitetskonventionen (Agger et al. 2005; DMU 2009).  

 

Samme år som tilblivelsen af biodiversitetskonventionen udarbejdede EU kommissionen 

habitatdirektivet. Habitatdirektivets formål er ”at fremme opretholdelsen af den biologiske 

diversitet under hensyntagen til økonomiske, sociale, kulturelle og regionale behov” 

(Habitatdirektivet 1992). Direktivet gør medlemslandene ansvarlige for at udarbejde nationale 

handlingsplaner for status, målsætning og indsats overfor biodiversitet (EU Kommissionen 2008). I 

praksis har det medført, at EU’s hovedspydspids til sikring af biodiversiteten i dag er udpegning af 

internationale naturbeskyttelsesområder - også kendt som Natura 2000.   

Langt størstedelen af Danmark ville uden menneskelig indblanding være dækket af skov. Derfor er 

en stor del af den hjemmehørende danske flora og fauna og omkring halvdelen af rødlistearterne 

tilpasset og tilknyttet skoven (Nord-Larsen et al. 2008). Det vurderes, at skoven er hjemsted for 

over halvdelen af alle hvirveldyr i Europa. EU kommissionen forventer, at Natura 2000 områderne 

kommer til at dække omkring 10-15 % af EU’s samlede areal, og over halvdelen af disse områder 

vil inkludere skovnatur (EU kommissionen 2004; Normander et al. 2009). Skoven kommer derfor til 

at spille en meget central rolle i forvaltningen af Natura 2000 områderne og dermed også for 

opfyldelsen af EU’s ambitiøse målsætning.  

 

Danmark har siden indførslen af det ordnede skovbrug, for ca. 250 år siden, forvaltet skovene med 

henblik på at sikre en tilstrækkelig høj træproduktion (Larsen 2005). Inden for de sidste 20 år har 

der dog været et stigende krav om, at skovdriften også skal tage højde for andre interesser. I 2002 

blev det besluttet, at de danske statsskove i fremtiden skulle drives mere bæredygtigt, hvilket 

betød en omstilling til en mere naturnær skovdrift. I denne driftsform er der indarbejdet et større 

hensyn til dyr og planter, og den bygger bl.a. på driftsprincippet om at bruge hjemmehørende 

træarter og efterlade mere dødt ved i skoven. Den biologiske mangfoldighed får bedre 

rammevilkår ved omlægning til naturnært skovbrug (Skov- & Naturstyrelsen 2009; Miljøministeriet 

2002; Heilmann-Clausen 2005). På denne måde er biodiversiteten forsøgt indtænkt i 
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statsskovbruget. Både den naturnære skovdrift og naturbeskyttelsen via Natura 2000 

udpegningerne har stor betydning for biodiversitetens vilkår i skovene. 

 

1.1 Problemformulering 

Danmark er forpligtet af internationale aftaler, såsom biodiversitetskonventionen og 

habitatdirektivet, til at stoppe tabet af biodiversitet. Sidste skud på stammen i EU’s arbejde med 

naturbeskyttelse er oprettelsen af internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 

områderne. Natura 2000 udpegningerne er én af brikkerne til at standse tilbagegangen af den 

biologiske mangfoldighed. Dansk statsskovbrug har de seneste år arbejdet med omlægning til 

naturnær skovdrift. Naturnær skovdrift giver biodiversiteten bedre vilkår end traditionel skovdrift. 

Både driften af Natura 2000 områderne og den naturnære skovdrift har stor indflydelse på 

biodiversitetens rammevilkår. 

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan Natura 2000 områder forvaltes i dansk 

statsskov og om Natura 2000 eller naturnær skovdrift bedst tilgodeser den biologiske 

mangfoldighed.  

I projektet arbejdes der ud fra følgende hypotese: 

 Natura 2000 skovudpegningerne giver biodiversiteten bedre rammevilkår end naturnær 

skovdrift. 

 

1.2 Afgrænsning 

Set i lyset af projektets fastsatte rammer, er der foretaget visse afgræsninger i forhold til 

projektets emne. Disse valg er blevet taget ud fra et ønske om at lave en tilbundsgående 

undersøgelse, frem for at risikere at knække halsen tids- og arbejdsmæssigt og at drukne i data.  

Projektet behandler derfor kun Natura 2000 udpegningerne i skov og ikke det åbne land. Kun de 

offentlige skove inddrages i rapporten, da det er langt lettere at finde relevant materiale herom.  

Klimaændringernes indvirkning på skovene behandles kun på et overordnet niveau, da der ellers 

skal udarbejdes en række scenarier for de forskellige ændringer i klimaet. Det samme gør sig 

gældende for de invasive arters negative påvirkning af biodiversiteten. 

Biodiversiteten kan risikere at komme under pres i det multifunktionelle statsskovbrug. Det 
belyses ikke i projektet, da det ikke formodes, at spille en større rolle. Plukhugst, jordbearbejdning 
og økonomi i skovdriften inddrages heller ikke.   
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 1.3 Metode 

Problemformuleringen besvares primært gennem litteraturstudie. Da Natura 2000 processen 

endnu ikke er overstået, findes der på nuværende tidspunkt ingen konkluderende rapporter om 

emnet. Projektet omhandler mere en politisk/forvaltningsmæssig problemstilling, end en 

videnskabelig faglig problemstilling. Den valgte litteratur består hovedsageligt af vejledninger om 

implementering af Natura 2000 fra det offentlige, især By- og Landskabsstyrelsen og Skov- & 

Naturstyrelsen, specialer udarbejdet om emnet samt manualer til tolkning af 

lovgivningen/direktiver. Faglige rapporter fra bl.a. DMU og Skov & Landskab har også spillet en 

rolle i beskrivelsen af naturnær skovdrift og biodiversitet. 

Den udvalgte teori er omfattende, da emnet er tværfagligt. Det har været nødvendigt at inddrage 

flere forskellige fagfolks perspektiver på naturnær skovdrift og Natura 2000 processens 

fordele/ulemper for biodiversiteten. Derfor er der bl.a. foretaget et interview med 

projektmedarbejder Ida Dahl Nielsen ved Skov- & Naturstyrelsen Nordsjælland, for at få en bedre 

forståelse for, hvordan naturnær skovdrift, Natura 2000 og biodiversiteten spiller sammen. 

Interviewet tager specifikt udgangspunkt i projektets case Gribskov.     

Der er også korresponderet med Natura 2000 medarbejder Johan Niss ved Länsstyrelsen Skåne for 

at perspektivere til, hvordan to forskellige lande arbejder med biodiversitetsbeskyttelse og Natura 

2000. Vivian Kvist Johannsen og Flemming Rune, begge ansat ved Skov & Landskab, har ligeledes 

været behjælpelige med at besvare opklarende spørgsmål om Natura 2000, biodiversitet og 

naturnær skovdrift. Vejleder J. Bo Larsen, ansat ved Skov & Landskab har også hjulpet med at 

belyse især naturnær skovdrift konceptet.  

Der arbejdes i projektet ud fra hypotesen om, at Natura 2000 skovudpegningerne giver 

biodiversiteten bedre rammevilkår end naturnær skovdrift. Derfor sættes de to overfor hinanden, 

og fordele og ulemper vurderes i forhold til deres indvirkning på biodiversiteten. 
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Figur 1: Biodiversitet kan overordnet inddeles i tre former. De 
tre former har stor indflydelse på hinanden og der vil altid 
foregå stor udveksling mellem de tre (U.S. Enviromental 
Protection Agency 2010). Tilgængelig på internet: 
http://www.epa.gov/nerleerd/GeneticDiversityIndicators.htm 

2. Hvad er biodiversitet, og hvad skal vi bruge det til? 

For at kunne beskæftige sig med Natura 2000 og naturnær skovdrifts indvirkning på 

biodiversiteten er det vigtigt først at definere begrebet biodiversitet. På den måde undgås 

misforståelser om, hvad ordet dækker over, og hvordan man skal forholde sig til det. I 

nedenstående afsnit beskrives forskellige udlægninger af biodiversitet, samt hvilke konsekvenser 

de har for opfattelsen af begrebet. Der fremlægges også forskellige forslag om, hvad 

biodiversiteten kan bruges til. 

 

2.1 Hvad er biodiversitet? 

De fleste mennesker vil beskrive biodiversitet som antallet af dyr og planter i naturen. Et opslag i 

”Håndbog i biologiske fagtermer” fortæller, at biodiversitet betyder biologisk mangfoldighed - 

altså mangfoldighed af alt levende. Udlægningen bringer os tættere på den gældende og mest 

brugte definition, nemlig den fra biodiversitetskonventionen artikel 2, hvor biodiversitet defineres 

som værende:  

”Mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder, herunder bl.a. terrestriske, 

marine og andre akvatiske økosystemer og de økologiske strukturer, de indgår i; dette 

omfatter mangfoldighed indenfor de enkelte arter og mellem arterne samt 

økosystemernes mangfoldighed” (Biodiversitetskonventionen 1992).  

Denne udlægning af biodiversitet er meget 

omfattende, da den udover artsdiversitet 

også dækker samspillet mellem gener 

(mangfoldighed indenfor de enkelte arter), 

arter (mangfoldighed indenfor men også 

mellem arter) og hele det økologiske 

system. Hermed kan biodiversitet groft 

inddeles i tre forskellige niveauer hhv. 

genetisk-, arts- og økosystemsdiversitet jf. 

figur 1 (Agger et al. 2005).  

 

 

 

http://www.epa.gov/nerleerd/GeneticDiversityIndicators.htm
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2.2 Tre former for diversitet 

Genetisk diversitet beskriver mangfoldigheden i de arvelige egenskaber indenfor hver art. 

Genetisk diversitet sikrer artens overlevelse via naturlig selektion. Artsdiversitet er antal 

forskellige arter indenfor et givet område. En art kan groft set betegnes som en gruppe individer, 

der er i stand til at parre sig og få fertilt afkom. Denne form for diversitet er umiddelbart den 

nemmeste at måle. Økosystemsdiversitet er både forholdet mellem alle levende organismer og 

deres samspil med ikke-levende elementer. Denne form for diversitet forstås som rammerne, altså 

de fysiske, kemiske og geologiske forhold der er til rådighed for arterne på en given lokalitet (Skov- 

& Naturstyrelsen 1995).     

Omfanget af biodiversitet er i høj grad afhængig af, hvilket størrelsesforhold det anskues i. En skov 

med mange almindelige arter vil ikke bidrage væsentligt til den samlede mængde biodiversitet på 

landsplan. Hvis skoven derimod indeholder få men sjældne arter, fx rødlistearter, bidrager den 

med ét væsentligt mere til den samlede biodiversitet (Heilmann-Clausen 2005). Det er derfor 

vigtigt at tage højde for de tre former for diversitet i forvaltningen af alt fra natur til produktion.        

 

2.3 Hvad skal biodiversitet bruges til? 

Der findes ifølge Heilmann-Clausen (2005) flere grunde til at bevare en høj biodiversitet. Disse er 

hhv. sundhed, nytte, skønhed og godhed. Sundhedsargumentet går på, at naturen højst 

sandsynligt har en højere grad af sundhed, jo højere diversiteten er.  Man kunne ellers forestille 

sig, at konkurrencen imellem arterne ville blive for høj. Men arterne udfylder i stedet oftest 

forskellige nicher og vil derfor udfylde forskellige roller i økosystemet. I skoven mener man, at den 

højere diversitet vil kunne sikre en mere stabil drift og gøre den mere robust overfor fx 

klimaændringer eller forskellige skadedyr.  

Nytteargumentet henviser til menneskers nytte. Der tænkes her på de uopdagede planter og dyr, 

som potentielt vil kunne fungere som enten medicin eller på anden måde udnyttes kommercielt.  

Argumentet om skønhed lyder, at der skal være høj biodiversitet, fordi naturen er smuk. Det er 

dog meget individuelt, hvor meget værdi man tillægger denne kontakt, og eftersom den ikke er 

værdisat på nogen måde, bliver betydningen svær at diskutere.  

Det sidste argument som Heilmann-Clausen (2005) fremlægger, er godheden ved høj biodiversitet. 

Rationalet er af etisk karakter og handler om, at menneskeligheden er forpligtet til at passe på 

naturen og dens mangfoldighed. 
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2.4 Etiske aspekter ved biodiversitet 

Inden for miljøetik findes fire positioner hhv. antropocentrismen, sentientismen, biocentrismen og 

økocentrismen (Gamborg & Gjerris 2009). Alt efter hvilken etisk overbevisning man har, vil man 

inddrage flere eller færre ting i sine natur- og miljøetiske overvejelser. I antropocentrismen er 

mennesket i centrum. Folk med et antropocentrisk syn vil argumentere for, at kun mennesket skal 

inddrages i etiske overvejelser. Denne position har op igennem tiden været dominerende, specielt 

i religiøse samfund.  

Sentientismen inddrager også sansende væsner i deres etiske ligning og mener i højere grad, at 

menneskelig ageren også skal tage højde for dyrs velfærd. Biocentrismen går skridtet videre og 

mener at alt levende skal indtænkes, dvs. både dyr og planter. I den økocentriske tankegang 

inddrages også det biologiskes relation til det ikke-levende og samspillet mellem dem.  

”Når vi i den industrialiserede del af verden beskytter den biologiske mangfoldighed, er 

vore motiver først og fremmest moralske og æstetiske. Ifølge samfundets moral har 

naturen i vidt omfang en værdi i sig selv, og vi mennesker har som dominerende art på 

Jorden et ansvar for at bevare vore medskabninger” (Skov- & Naturstyrelsen 1995).  

Citatet vidner om, at dansk naturforvaltnings miljøetiske tilgang til naturen i høj grad er 

biocentrisk, da naturen tillægges en værdi, i sig selv, som vi har et ansvar for at bevare.  

 

2.5 Delkonklusion 

Biodiversiteten kan inddeles i forskellige niveauer - hhv. genetisk- arts- og økosystemsdiversitet. 

De tre niveauer spiller sammen, og skal diversiteten på ét niveau beskyttes, er det vigtigt, at de 

andre indtænkes.  

Biodiversitetens værdi er svær at fastsætte præcist, men at den har en værdi og er værd at 

bevare, understreges af den øgede opmærksomhed emnet har fået de sidste 30 år. 

Når vi i Danmark forsøger at beskytte den biologiske mangfoldighed, er det fordi, vi mener, at den 

er værdifuld. Vores miljøetiske tilgang til beskyttelsen er primært biocentrisk. Derfor bør det være 

naturligt at forsøge, at tage højde for alle tre niveauer af biodiversitet i forvaltningen af alt fra 

natur til produktion. 
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3. Kan biodiversitet måles? 

Danmark er forpligtet til at indberette status for implementeringen af habitatdirektivet til EU samt 

biodiversiteten til FN (Biodiversitetskonventionen 1992; Habitatdirektivet 1992). En tilstrækkelig 

fyldestgørende afrapportering af status for biodiversiteten kræver overvågning og registrering af 

natur og miljø. Derfor er det vigtigt, hvilke fremgangsmåder og redskaber der anvendes.  

Følgende kapitel beskriver forskellige metoder til at opgøre biodiversitet i skove, hvilke fordele og 

ulemper de har, og hvilke metoder der bruges i praksis. Derudover angives, hvilke internationale 

retningsliner der findes for registrering af naturtilstand og biodiversitet i skove.     

 

3.1 Registrering af biodiversitet 

Ifølge Heilmann-Clausen (2005) måles biodiversitet almindeligvis ved, at man udforsker flere 

forskellige afgrænsede arealer eller habitater for netop den form for diversitet, man er 

interesseret i, som fx antal anemoner eller løbebiller. Til registrering af skovens biodiversitet 

findes en lang række forskellige metoder såsom registrering af nøglebiotoper eller nøglearter, 

skema til naturværdibedømmelse herunder alfa-, beta- og gamma-diversitet, Indeks for biologisk 

naturkvalitet i skov, antal rødlistearter etc. Disse metoder giver alle et fingerpeg om den biologiske 

mangfoldighed i skoven. Det er dog ifølge Flemming Rune svært at udnævne en enkelt 

fremgangsmåde som den rigtige, da der både er fordele og ulemper ved de forskellige 

opgørelsesmetoder (Rune 2010, personlig kommunikation).  

 

3.2 Alfa- Beta- eller Gammadiversitet 

Alt efter hvilken sammenhæng og størrelsesforhold man undersøger, vil man i skov typisk operere 

med tre forskellige former for diversitets niveauer (Rune 2001). Heilmann-Clausen (2005) 

beskriver hhv. alfa-, beta- eller gammadiversitet. Alfadiversitet dækker over antallet af fundne 

arter inden for et velafgrænset undersøgelsesområde, såsom en væltet træstamme eller et 

vandhul. 

Betadiversitet beskriver graden af forskellighed i fx artssammensætningen mellem to eller flere 

habitater og kan derfor anvendes at sammenligne habitater. På denne måde kan betadiversitet 

bruges til at beskrive biodiversiteten langs en økologisk gradient som fx fra et skovbryn og 10 

meter ind i skoven (Heilmann-Clausen 2005). 

Til at måle biodiversiteten på landskabsniveau eller i flere forskellige habitater på samme tid 

bruges gammadiversitet. Her måles på enkelt udvalgte indikatorarter som fx fugle eller bestemte 
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Figur 2: Oversigt over vurderinger af NepCons og Geus metoders relevans i 
forhold til habitatskovtyperne. Det fremgår at Geus generelt er en smule bedre 
til de fem forskellige habitatskovtyper(Møller 2005). 

 

plantearter (Heilmann-Clausen 2005). Det er vigtigt at holde sig for øje, at nuancerne fortaber sig, 

jo mere man bevæger sig fra alfa- til gammadiversitet. 

Ved brug af både alfa-, beta og gammadiversitet kan man sikre, at der tages højde for alle tre 

diversitetsniveauer og samspillet mellem dem, jf. afsnit 2.2 (Heilmann-Clausen 2005; Rune 2001).  

En eksakt opgørelse af biodiversiteten er utopisk, da naturen ikke er statisk. Opgørelsen er 

afhængig af, hvornår den laves, og en opgørelse om foråret giver derfor ikke samme resultat som 

om efteråret. Derudover bevæger arter sig konstant ud og ind af prøvefladen. En 

biodiversitetsopgørelse er altså et relativt begreb (Adsersen 2010).     

 

3.3 Skovstrukturindeksmetoder  

Møller (2005) beskriver de to bedst egnede metoder til bedømmelse af strukturel diversitet i 

skoven. De to er NepCons metode til naturværdibedømmelse i skov i Østdanmark (NepCon) og 

Geus Skovstrukturindeks - også kaldet UNA-indeks (Geus).  

Til Geus anvendes et afkrydsningsskema (se bilag 1). I skemaet indgår både bio- og geostrukturer, 

da hensigten er at inddrage samspillet mellem fx træerne, jordbunden og dødt ved. Netop 

mængden af dødt ved spiller en stor rolle ved brug af Geus, da idealstadiet er dansk urskovsagtig 

naturskov. Geus er ikke udformet til at måle biodiversiteten direkte. Det ser tværtimod på 

potentialet, strukturerne og de rammer, som habitatet indeholder (Møller 2005).  

NepCon består på samme måde 

af et afkrydsningsskema (se bilag 

2). NepCon inddrager 

kulturpåvirkninger, store 

nåletræer og græsning i højere 

grad end Geus. NepCons 

referenceramme er på den måde 

bredere end Geus, og idealstadiet 

er nærmere naturskov med 

kulturpåvirkninger end urskov. 

Geus ligger en smule mere vægt 

på påvirkelige og dynamiske 

parametre, hvor NepCon 

tillægger de statiske parametre, 

som fx mængden af store sten i 

højere værdi (Møller 2005). Det 

har betydning for den valgte 
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skovdrift på et givent areal. I naturnær skovdrift, hvor de naturlige dynamiske processer spiller en 

stor rolle, risikerer man, ved brug af NepCon, at værdisætte dynamikken for lavt. 

Møller (2005) har erkendt forskellene i metoderne og konkluderer, at Geus er en smule bedre end 

NepCon, da den har en lavere standardafvigelse og derfor giver en bedre reproducerbarhed, jf. 

figur 2. Når skovens tilstand, dvs. vilkårene for den biologiske mangfoldighed, i dag opgøres, er det 

via et skovstrukturindeks, der bl.a. er udviklet på baggrund af Geus, jf. afsnit 4.1 (Johannsen 2010, 

personlig kommunikation). 

               

3.4 Registrering af nøgle-biotoper 

Strukturbedømmelse giver ikke en fyldestgørende opgørelse over diversiteten på en given lokalitet 

(Møller 2005). Det kan registrering af nøglebiotoperne hjælpe med til. Nøglebiotoper er områder, 

der er særlig betydningsfulde for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, fordi de indeholder 

eller potentielt kan indeholde arter, der er truede eller i tilbagegang (Heilmann-Clausen 2005; 

Hübertz & Pedersen 2000). Eksempler på nøglebiotoper i skoven er ellesumpsskov og gamle 

stiklegeskove. Der lægges i ”Danmarks nationale skovprogram” op til, at den fremtidige indsats 

bl.a. skal koncentreres om nøglebiotoperne (Miljøministeriet 2002). Ifølge Rune (2001) er 

registrering af nøglebiotoper et rationelt og praktisk forvaltningsmæssigt redskab til beskyttelse af 

biodiversiteten i dyrket skov. Vores naboland Sverige har allerede kortlagt samtlige nøglebiotoper i 

landet. Derfor har Sverige et grundigt datagrundlag til at forvalte biodiversiteten (Rune 2001). 

 

3.5 Rødlistearter 

Rødlisten er en opgørelse over dyre-, plante- og svampearter, der enten er forsvundet, i fare for at 

forsvinde eller sjældne inden for et geografisk afgrænset område. Formålet med listen er at styrke 

datagrundlaget for naturbeskyttelse, så der kan ydes en ekstra forvaltningsindsats overfor de 

truede arter (Rune 2009). I den sidst opdaterede rødliste fra 2009 er 2702 arter vurderet. Af figur 

3 fremgår det, at størstedelen, omkring 28 %, af de vurderede arter er tilknyttet skov. Det er ifølge 

DMU (2010) de arter der er tilknyttet gammel skov, der har det sværest, eftersom der ikke findes 

meget gammelt skov i Danmark.     
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Rødlisten kan bruges til at danne sig et overblik over, hvor naturen er ”hårdest ramt”, og hvor der 

derfor kræves størst indsats for at beskytte den biologiske mangfoldighed. 

 

 

3.6 Internationale anbefalinger 

Der er fra EU’s side ingen krav om, hvilken naturbevaringsstrategi eller metode der skal anvendes 

til at opgøre naturtilstanden og biodiversiteten i de enkelte medlemslande. Det er vanskeligt at 

gennemføre en ensartet naturbeskyttelsesstrategi i Europa, og derfor er der også blevet udviklet 

nationale løsningsmodeller (Rune 2010, personlig kommunikation). Minimumskravet er, at der 

udarbejdes Natura 2000 planer, hvori målsætningen er, at de udpegede arter eller naturtyper 

lever op til ”gunstig bevaringsstatus”, og på biogeografisk niveau ikke er i tilbagegang. Hvordan 

”gunstig bevaringsstatus” opgøres er op til hvert enkelt medlemsland at definere (EU 

kommissionen 2004). Det har medført en del diskussion og medvirket til, at Danmark og Sverige 

har tolket habitatdirektivet forskelligt, jf. afsnit 4.3 og 8.2.   

 

3.7 Delkonklusion  

Biodiversiteten kan opgøres på forskellige niveauer og via forskellige metoder. Ved at måle på 

skovstruktur med fx Geus får man en idé om potentialet, strukturerne og rammerne for et givent 

habitat. Ved registrering af nøglebiotoperne opnås sikring af de vigtigste habitater, hvor man via 

 

Figur 3: De fra 2003-2009 vurderede arters fordeling på levesteder. Rød farve markerer de 
rødlistede arter, og grøn markerer de arter som ikke er truet. Det ses at langt størstedelen af de 
vurderede arter er tilknyttet skov (DMU 2010). 
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rødlisterne får et indblik i, hvilken naturtype der pt. kræver den største opmærksomhed, for at 

beskytte biodiversiteten.  

Alt efter hvilken metode der vælges, vil resultatet af ens opgørelse over den biologiske 

mangfoldigheds tilstand variere en smule. Det er vigtigt at huske på, at en præcis opgørelse af 

biodiversiteten er umulig, men forskellige metoder kan give en indikation på biodiversitetens 

status.  

Der er ingen internationale krav til hverken hvilket niveau eller hvilken metode, der skal bruges til 

at opgøre naturtilstanden og biodiversiteten. Man kan stille sig selv spørgsmålet, om man reelt 

kan opgøre den samlede biodiversitet i Europa uden en ensretning?     
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Ifølge habitatdirektivet anses bevaringsstatus for en naturtype for gunstig når: 

 

 det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette 
område, er stabile eller i udbredelse. 

 den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets 
opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid. 

 bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende 
naturtype, er gunstig efter litra i) 

  

(Habitatdirektivet 1992) 

4. Tilstandsvurdering af skovnaturen 

Der har de sidste par år været uenighed mellem Miljøministeriet (Skov- & Naturstyrelsen) på den 

ene side og DMU og Skov & Landskab på den anden side. Striden drejer sig om, hvad der skal 

vægtes højst i tilstandsvurderingen, og hvad der helt præcist skal til for at opnå gunstig 

bevaringsstatus.  

For at understrege, at metodevalget til vurdering af naturtilstanden og opgørelse af biodiversitet 

har stor indflydelse på resultatet, beskrives i følgende kapitel, hvordan Danmark har fortolket 

habitatdirektivets ”gunstig bevaringsstatus”, og hvordan det har ført frem til opgørelse af 

naturtilstanden i Natura 2000 skovområderne.  

 

4.1 Gunstig bevaringsstatus 

Arbejdet med Natura 2000 områder i Danmark sker hovedsageligt med udgangspunkt i 

miljøbeskyttelsesloven. I miljøbeskyttelsesloven § 41 er det angivet at: ”fastsættelse af mål for 

naturtilstanden på grundlag af basisanalysen skal ske med henblik på at sikre eller genoprette en 

gunstig bevaringsstatus” (Miljømålsloven 2007). Gunstig bevaringsstatus skal altså sikres eller 

genoprettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunstig bevaringsstatus skal som hovedregel opnås på biogeografisk og/eller på nationalt niveau 

(By- & Landskabsstyrelsen 2009b). Dette betyder i realiteten at det accepteres at enkelte områder 

er ugunstige så længe det på overordnet plan er gunstigt. Definition på gunstig bevaringsstatus er 

ret bred, da den skal dække samtlige naturtyper og arter under habitat- og 

fuglebeskyttelsesdirektivet. Det fremgår ikke præcist, hvordan gunstig bevaringsstatus defineres. 

Definitionens udformning spiller ikke desto mindre ind på vurderingen af naturtilstanden og 
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dermed også biodiversiteten. DMU har derfor udarbejdet rapporten ”Kriterier for gunstig 

bevaringsstatus”, hvori det fremgår, hvilke kriterier der skal være opfyldt for hver enkelt naturtype 

og art, for at der kan være tale om gunstig bevaringsstatus (DMU 2003).  

Arbejdet med tilstandsvurdering i skoven har ført til yderligere indskærpelse af indikatorer og 

beregningsmetoder for skovene. Der er udarbejdet både et naturtilstandsindeks og et 

skovtilstandsindeks på baggrund af bl.a. Geus. Naturtilstandsindekset er udarbejdet af DMU i 

samarbejde med Skov & Landskab. Skovtilstandsindekset er udarbejdet på baggrund af Skov- & 

Naturstyrelsens tolkning af habitatdirektivets ”gunstig bevaringsstatus” (Fredshavn et al. 2008). 

   

Naturtilstandsindekset 

Naturtilstandsindekset er set med ”biodiversitetsbriller” det mest reelle bud på den faktiske 

tilstand i skoven, da det vægter dødt ved, gamle træer og naturlige hulreder højt i opgørelsen. 

Mangel på disse vil lige frem trække ned i den samlede opgørelse. Det døde ved, gamle træer og 

naturlige hulreder er indikatorer for potentielle habitater og er derfor essentielle for 

biodiversiteten (Johannsen 2010, personlig kommunikation). For at finde skovens naturtilstand 

udregnes hhv. et strukturindeks og et artsindeks (Fredshavn et al. 2007).  

 Artsindekset udregnes på baggrund af artsdiversitetsindeks og artsscoreindeks. Begge 

findes ved hjælp af en dokumentationscirkel. Cirklen ligges i skovbunden i et homogent 

område, der er karakteristisk for den pågældende naturtype. Arterne tælles op og inddeles 

i bidragsarter, problemarter og nul-arter. Bidragsarterne tildeles point fra 1-7, hvor 7 er 

meget følsom overfor negative påvirkninger af området, og 1 er knap så følsom. 

Problemarterne tildeles værdien -1 og nul-arterne 0.   

o Artsscoreindekset udregnes som gennemsnittet af arternes pointværdier uanset, 

hvor mange arter der indgår i artssammensætningen. 

o Artsdiversitetsindekset beregnes som summen af arternes pointværdi justeret for 

naturtypens gennemsnitlige artsdiversitet. 

 Strukturindekset beregnes som gennemsnit af de point, der er tildelt inden for tre 

overordnede indikatorgrupper, hhv. driftsforhold og hydrologi, skovstruktur og kontinuitet. 

Til hver indikatorgruppe registreres en række punkter i felten:  

o Til skovstrukturen registres skovbryn, lysninger, kronedække, etagering, bar jord, 

selvforyngelse og invasive arter.  

o Til kontinuitet registreres store, gamle træer, spættehuller, hulreder, træer med 

lav/mos og dødt ved.  

o Til driftsforhold og hydrologi registreres plantningspræg, jordbearbejdning, kørespor, 

afvanding, vandløb, vandhuller/kilder, græsnings- og stævningsdrift.    
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Skovtilstandsindekset 

Skovtilstandsindekset er det indeks, der er blevet brugt i opmålingen og bedømmelsen af Natura 

2000 skovområder i Danmark. Det minder på mange måder om naturtilstandsindekset, forskellen 

er blot, at de enkelte indikatorer vægtes forskelligt. Skov- & Naturstyrelsen har tolket 

habitatdirektivets ”gunstig bevaringsstatus” således, at det ikke er et krav, at dødt ved, gamle 

træer og naturlige hulreder er til stede i skoven. Fravær af disse strukturer kan derfor ikke 

resultere i ”ugunstig bevaringsstatus” i skovstrukturindekset, hvilket det kan i 

naturtilstandsindekset (Johannsen 2010, personlig kommunikation). Dødt ved tæller dog stadig 

positivt i opgørelsen. Derimod tillægges invasive arter på mere end 10 % af arealet, tydelig og nylig 

jordbearbejdning, kørselsspor på mere end 25 % af arealet og nye grøfter stor negativ værdi i den 

endelige opgørelse (Fredshavn et al. 2008). I bilag 3 findes et eksempel på tilstandsvurdering via 

afkrydsningsskema til kortlægning af habitattyper og skovrelevante arter i fredsskov. 

På baggrund af feltdata foretages den endelige tilstandsvurdering, hvor naturtypen, for begge 

indeks tilfælde, inddeles i én af i alt fem tilstandsklasser. Alt efter hvilken naturtype der vurderes, 

tillægges de forskellige indikatorer forskellige værdier, så at fx skovtyperne ”Skovbevoksede 

tørvemoser” og ”bøg på mor uden kristtorn” ikke vurderes ens (Fredshavn at al. 2007).   

 

4.2 Tilstandsklasser 

Det er i dansk lovgivning1 angivet, at Natura 2000 udpegningerne skal inddeles i fem forskellige 

tilstandsklasser. Disse fremgår af figur 4 og er hhv. I (høj), II (god), III (moderat), IV (ringe) og V 

(dårlig) naturtilstand. Kun tilstandsklasse I (høj) og II (god) lever op til kravene om gunstig 

bevaringsstatus under den forudsætning, at denne tilstand også vil kunne opretholdes i fremtiden. 

Tilstandsvurderingen kan således rangordne naturtyperne i forhold til hinanden, sådan at 

                                                           
1
 ”Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale 

 naturbeskyttelsesområder” (Retsinformation 2010d). 

 

Figur 4: De fem tilstandsklasser for skovens naturtilstand. Naturtilstanden skal være enten høj eller god for at leve op til 
”gunstig bevaringsstatus” (Fredshavn et al. 2007) 
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forvaltningen får et mere nuanceret indtryk af områderne – og finde ud af, hvilke områder der 

kræver ekstra opmærksomhed (Fredshavn 2007).  

 

4.3 Hvilken definition er korrekt? 

Der har de sidste par år hersket debat om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at en 

naturtype kan opnå gunstig bevaringsstatus. Debatten har for skovenes vedkommende handlet 

om, hvorvidt manglen på dødt ved betyder, at skovene ikke lever op til habitatdirektivets ”gunstig 

bevaringsstatus” (Jerking 2010; Bruun et al. 2010). Uenigheden bunder i fortolkningen af 

habitatdirektivet. Skov- & Naturstyrelsen mener ikke, at det er et krav, at dødt ved skal være 

tilstede for at tilstanden kan være gunstig, men inddrager det fremadrettet (Johannsen 2010, 

personlig kommunikation). Hvorom alting er, så er der ingen tvivl om, at dødt ved har stor 

betydning for biodiversiteten, og vægter man mangfoldigheden højt, har dødt ved stor betydning 

for skovenes tilstande. Nedtoner man derimod betydningen af dødt ved, giver det et andet 

resultat (Bruun et al. 2010). Spørgsmålet er hvilken referenceramme tilstandsvurderingen har - 

altså om idealstadiet er urskov, naturskov eller kulturskov. Anvendes en metode, hvor 

idealtilstanden er urørt skov, som fx Geus, opnås et andet resultat end ved brug af en anden 

metode. Metodevalget til opmåling og samlet værdisætning af naturtilstanden er altså særdeles 

vigtigt for den endelige opgørelse af biodiversitet. 

 

4.4 Delkonklusion 

Der er et krav om, at Natura 2000 områderne skal leve op til gunstig bevaringsstatus. Der er dog 

ikke en præcis definition på, hvilke kriterier der skal opfyldes for at leve op til kravet. Derfor er der 

i Danmark opstået uenighed om, hvilket tilstandsindeks der er bedst egnet til formålet. Valget er 

faldet på skovtilstandsindekset, der ikke tillægger tilstedeværelsen af dødt ved, gamle træer og 

hulreder i skoven samme betydning, som naturtilstandsindekset gør. Det valg giver ikke de bedste 

betingelser for biodiversiteten, der i høj grad er afhængig af tilstedeværelsen af dødt ved. 
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Figur 5: Fordelingen af skovarealet på landsplan til forskellige træarter og 
træartsgrupper. Størstedelen af skovarealet er dækket af nåletræ (Nord-
Larsen et al. 2008). 

 

5. Skovdrift i de danske statsskove  

Projektet tager udgangspunkt i statens skove. Et at statens redskaber til at leve op til de 

internationale naturforpligtigelser er, udover Natura 2000 udpegningerne, indførslen af naturnært 

skovdrift i statsskovene. Nedenstående kapitel beskriver naturnær skovdrift, driftsformerne 

græsningsskov, stævningsskov, urørt skov samt træartssammensætningen/fordelingen i 

statsskovene. Undervejs i kapitlet relateres de forskellige driftsformer til deres indvirkning på 

biodiversiteten. Naturnær skovdrift beskrives her forholdsvis kort, men indgår i mange andre 

sammenhænge igennem hele projektet. 

 

5.1 Træartsfordeling i de danske skove 

Biodiversiteten er i høj grad afhængig af skovens sammensætning og tilstand. Den bliver således et 

produkt af hhv. skovens struktur, drift og sammensætningen af arterne i området. Generelt findes 

der proportionalitet mellem mængden af træarter og artsrigdommen. På den måde bliver andelen 

af blandede, især hjemmehørende løvtræs bevoksninger, en indikator på naturindholdet i skoven. 

En større andel af hjemmehørende træer og buske er ligeledes gavnlig for biodiversiteten (Nord-

Larsen et al. 2008). 

12,4 % af Danmark er dækket af 
skov. Heraf er 64 % privatejet, 4 % 
ejes af fonde og stiftelser, mens 23 
% er statsejet, og 7 % har andre 
offentlige ejere. Fordelingen af 
træarter er 53 % nåletræ og 43 % er 
løvtræ, jf. figur 5. Det mest 
almindelige nåletræ er rødgran, og 
det mest almindelige løvtræ er bøg. 
Det er bemærkelsesværdigt, at de 
statsejede skove har den største 
procentvise andel nåletræer. Kun 
35 % af statsskoven er løvtræer, 
hvor det i det private er 45 %.  
Udviklingen går dog mod en større 
andel løvtræ i skovene (Nord-Larsen 
et al. 2008).   
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5.2 Naturnær skovdrift 

De danske skove har siden indførslen af det ordnede skovbrug været produktionsskov med det 

eneste formål at producere træ. Gennem de sidste 20 år har skovbruget, med statsskovene som 

lokomotiv, dog bevæget sig i en mere bæredygtig retning, hvor bl.a. biodiversiteten indtænkes i 

driften. Fra 2005 er statsskovene påbegyndt omstillingen til naturnær skovdrift. Naturnær 

skovdrift betyder kort fortalt:  

”vedproduktion gennem valg af lokalttilpassede træarter og gennem driftsformer, der 

sikrer skovklimaet, forbedre jordbundstilstanden og udnytter skovens naturlige 

processer” (Larsen 2005). 

Driftsformen tager større hensyn til dyr og planter end tidligere og bygger på driftsprincipper som 

at bruge hjemmehørende arter, efterlade mere dødt ved i skovbunden og genskabe en mere 

naturlig hydrologi - hvilket er positivt for biodiversiteten (Skov og Naturstyrelsen 2009; 

Miljøministeriet 2002). Populært sagt, får man i traditionelt skovbrug skoven til at passe til 

træerne, hvor man i naturnær skovdrift får træerne til at passe til skoven. Det nye aspekt i 

naturnær, i forhold til traditionel skovdrift er, at den i højere grad aktivt søger at understøtte 

naturen i sine processer (Larsen 2005). Det en mere dynamisk måde at drive skoven, og vil give en 

anden struktur og udvikling af skoven end tidligere. Biodiversiteten er på den måde indtænkt, 

sammen med mange andre ting, i statsskoven. En fuldstændig omlægning til naturnær skovdrift 

kan tage op til 100 år, hvorfor der stadig er spor i skoven efter traditionel skovdrift 

(Miljøministeriet 2002; Regeringen 2004; Rune 2009). 

 

5.3 Forskellige driftsformer 

Driften spiller en stor rolle for biodiversiteten. En driftsform med udelukkende bøg lukker lyset 

ude fra skovbunden størstedelen af året. En egeskov er derimod mere lysåben og tillader flere 

græsser og buske i skovbunden. Størstedelen af de danske skove drives i dag med højskovsdrift, 

faktisk helt op til 66 % (Nord-Larsen et al. 2008). En måde at skabe diversitet i skoven og tilgodese 

biologien på er fx via gamle driftsformer eller ved at lade skoven ligge urørt hen. 

 

Græsningsskov  
Græsning har op igennem historien påvirket skovene i varieret grad. I dag drives omkring 2000 ha skov som 

græsningsskov primært på statsejede arealer. Græsningsskoven er typisk lysåben, varieret, har frodig 

bundvegetation med flere randzoner og indre skovbryn. Disse afledte effekter af græsning vurderes 

generelt positivt for flora og fauna, såfremt græsningstrykket ikke bliver for højt (Rune 2001).  
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Stævningsskov 
Stævning er den tidligste form for skovbrug i Danmark. At stævne en skov vil sige, at man med 

jævne mellemrum fælder træerne ved stødet, hvorefter de igen vokser frem. Stævningsskov 

består typisk af hassel, ask, navr eller stilkeg. Der findes i dag omkring 2000 ha skov, der er præget 

af stævning. Stævningsskove har via den særlige driftsform og den typisk meget lange kontinuitet 

en helt speciel flora og fauna tilknyttet. Floraen og faunaen varierer efter skovens omdriftstid. På 

trods af, at stævning er et voldsomt økologisk indgreb, påvirker det artsdiversiteten positivt pga. 

den relative korte tid mellem stævningerne (Rune 2001). 

 

Urørt skov 
En målsætning i ”Det Nationale Skovprogram” er, at 10 % af det samlede skovareal inden 

udgangen af 2040 skal være udlagt som biodiversitetsskov med det primære formål at tilgodese 

natur og biologisk mangfoldighed. Denne form for skovdrift, eller mangel på samme, hvor naturen 

selv får lov til at råde, har vi ikke haft i Danmark de sidste 200 år. Uviklingen af biodiversiteten vil 

være vidt forskelligt, alt efter hvilket udgangspunkt naturen har (Rune 2009). 

 

5.4 Delkonklusion 

Størstedelen af statsskoven dyrkes i dag med højskovsdrift, og en stor del af træarterne er ikke-

hjemmehørende nåletræer. Disse forhold er ikke optimale for biodiversiteten. Den statslige 

skovdrift undergår dog en forandring til en mere dynamisk naturnær skovdrift, der i højere grad 

tager hensyn til den biologiske mangfoldighed. Der findes forskellige gamle driftsformer til 

skovbruget, som via den bestemte driftsform har tilknyttet mange forskellige arter. Kombineres 

den naturnære skovdrift med de gamle driftsformer forventes det at give biodiversiteten bedre 

rammevilkår.     
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6. Natura 2000 

EU’s vigtigste forvaltningsmæssige redskab til naturbeskyttelsesarbejdet er arbejdet med Natura 

2000 områderne. Områder bliver udpeget i samtlige EU medlemslande og skal sikre den fortsatte 

overlevelse af truede arter og habitater. I nedenstående afsnit beskrives formålet, historien, 

udpegningerne samt den danske lovgivning for Natura 2000 områderne. Slutteligt beskrives 

Natura 2000 områdernes indvirkning på biodiversiteten i skovene.  

 

6.1 Hvad er Natura 2000 netværket? 

Natura 2000 netværket er et samarbejde mellem EU landene om fælles naturbeskyttelse. 

Formålet med Natura 2000 samarbejdet er at standse tilbagegangen af truede arter og naturtyper 

og sikre den biologiske mangfoldighed. Det forgår ved at udpege de truede arter og naturtyper og 

sikre, at deres tilstand er gunstig. Udpegningerne tager udgangspunkt i hhv. 

fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet samt de tidligere udpegede Ramsar-områder 

(Agger et al. 2005; DBP 2010; Miljøministeriet 2010e).        

 

Fuglebeskyttelsesdirektivet 
Naturbeskyttelsesarbejdet inden for EU begyndte med Fuglebeskyttelsesdirektivet i 1979. Det 

udpeger og beskytter levesteder for en række fuglearter, som enten er truede, sjældne, følsomme 

overfor ændringer eller på anden måde særligt opmærksomhedskrævende. De tidligere udpegede 

Ramsarområder fra Ramsar-konventionen er blevet indarbejdet heri (Miljøministeriet 2010a). Der 

er i direktivet listet 181 arter, hvoraf der er udpeget områder for de 16, som yngler i Danmark. 

Derudover er der udpeget områder for 36 tilbagevendende trækfugle (Agger et al. 2005; By- og 

Landskabsstyrelsen 2010).   

 

Habitatdirektivet 
I 1992, samme år som tilblivelsen af biodiversitetskonventionen, udarbejdes habitatdirektivet. 

Forud for vedtagelsen var der konstateret en tilbagegang i mange naturtyper og naturlige 

levesteder for dyr og planter. Formålet med direktivet er primært at sikre den biologiske 

mangfoldighed på tværs af landegrænser inden for EU. Medlemslandene bliver via direktivet 

forpligtet til at beskytte naturtyper og arter, som er af betydning for EU (Agger et al. 2005; 

Brendstrup & Vogler 2005). Målsætningen for direktivet er at oprette et europæisk 

naturbevaringsnetværk, det såkaldte Natura 2000 netværk, hvilket ifølge habitatdirektivets artikel 

3, nr. 1 skal:  
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”sikre opretholdelse eller i givet fald genopretning af en gunstig bevaringsstatus for de 

pågældende naturtyper og levestederne for de pågældende arter” (Habitatdirektivet 

1992).  

De pågældende naturtyper og levesteder er listet i direktivets bilag I og II. I habitatdirektivet er 

målsætningen fra biodiversitetskonventionen om at standse tilbagegangen af den biologiske 

diversitet blevet inkorporeret. EU landene har gået skridtet videre og besluttet, at tilbagegangen 

ikke bare skal bremses, men helt stoppes (Habitatdirektivet 1992). 

 

6.2 Udpegning af Natura 2000 

Medlemslandene har identificeret en lang række forskellige naturtyper og arter og dernæst 

udpeget områder, som kan beskytte og opretholde gunstig bevaringsstatus for disse. De arter og 

naturtyper som er identificeret og udgør udpegningsgrundlaget findes på bilag i habitat- og 

fuglebeskyttelsesdirektiverne. På habitatdirektivets bilag I er der listet forskellige 

bevaringsværdige naturtyper. De er karakteriseret efter den dominerende vegetationstype (såsom 

stilkegeskove eller skovbevokset tørvemoser) og de geologiske forhold (fx lavlandssområder eller 

skov på dalsider/slugter). I Danmark findes godt 60 af sådanne naturtyper, hvoraf 11 er 

skovhabitatstyper, se figur 9. Opgørelsen af Natura 2000 områderne er i statsskovene i høj grad 

bygget på kortudpegninger frem for direkte opmålinger (Buttenschøn et al. 2006; EU 

Kommissionen 2008; Stecher 2004; Miljø- og Energiministeriet & Skov- & Naturstyrelsen 2000).  

Bilag II i habitatdirektivet beskriver de arter, som skal udpeges pga. fællesskabsbetydning. Til bilag 

II arterne skal udpeges dertilhørende habitatområder. I fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I angives 

hvilke ynglebestande, der kræver udpegning af fuglebeskyttelsesområder (DMU 2003).  
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Figur 7.  Udpegningen af de 254 Natura 2000 habitatområder i Danmark. Retsinfo 
(2010): © Kort og Matrikelstyrelsen.  Tilgængelig på internet: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13043 

 

 

De udpegede områder skal 

efterfølgende forvaltes med 

udgangspunkt i 

udpegningsgrundlaget. Det 

betyder, at hvis man finder en 

bilag II art på et område og 

derfor udpeger det til Natura 

2000 område, skal man sørge 

for, at den art altid vil være på 

den pågældende lokalitet. 

Denne forvaltningsform må 

anses som værende statisk og 

konserverende frem for 

dynamisk. Man vil have 

sværere ved at acceptere at 

naturtyper ændres naturligt 

over tid, men rammerne for 

Natura 2000 afventer 

udviklingen af en retspraksis 

(Vejre 2010, personlig 

kommunikation).  

Det forventes, at Natura 2000 

områderne vil komme til at 

dække ca. 450.000 km2, 

hvilket er omkring 10-15 % af 

EU’s samlede areal (EU 

kommissionen 2004). I Danmark er 9 % af landarealet og 12 % af havet udpeget. Danmarks 

samlede bidrag til EU’s Natura 2000 netværket består af 246 Natura 2000 områder, som igen er 

inddelt i 113 fuglebeskyttelsesområder, 254 habitatområder og 27 Ramsarområder. Natura 2000 

udpegningerne kan altså rumme flere en ét område. Et område kan ligeledes være udpeget som 

både habitat- og fuglebeskyttelsesområde på samme tid, og der kan nogle steder være overlap 

(DMU 2003; Miljøministeriet 2010b; Miljøministeriet 2010d).  

I bekendtgørelse 408 om ”udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” fremgår det hvilke områder der i 

Danmark er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder og hvordan de skal forvaltes 

(Retsinformation 2010). De 254 danske udpegninger af habitatområder fremgår af figur 7. 

Habitatområdet nr. 117 (Gribskov) vil blive gennemgået senere.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13043
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Figur 8. EU er inddelt i forskellige biogeografiske regioner. Som det fremgår ligger Danmark i 
både den boreale og den kontinentale region (EU Kommissionen 2004). 

 

 

Grundet den store spredning af natur- og habitatstyper er Europa inddelt i en række forskellige 

biogeografiske regioner. Udpegningen af Natura 2000 tager udgangspunkt i disse og forhindrer en 

udpegning udelukkende grundet i nationale interesser.  Danmark ligger i både den boreale og 

kontinentale region, jf. figur 8. (EU Kommissionen 2004; Stecher 2004). Danmark er udover de 

biogeografiske 

regioner også blevet 

inddelt i fire 

skovregioner, som skal 

hjælpe skovforvaltere 

og ejere til valg af 

skovudviklingstype, 

hvis driften skal 

omlægges til naturnær. 

Til hver enkel 

skovregion hører sig en 

til flere af i alt 19 

forskellige 

skovudviklingstyper. 

Skovudviklingstyperne 

beskriver, hvilke typer 

der passer bedst til den 

givne lokalitet, såfremt 

skoven skal dyrkes 

efter de naturnære 

principper, jf. figur 9 

(Larsen et al. 2005).    

Som det fremgår af 

figur 9, er der i 

Danmark 11 af habitatdirektivets habitatskovtyper. Der er altså 11 danske skovtyper, hvortil der 

skal udarbejdes Natura 2000 skovplaner.  

Over halvdelen af de udpegede Natura 2000 områder vil inkludere skovnatur.  Denne skovnatur er 

hjemsted for over halvdelen af alle hvirveldyr i Europa. Yderligere er over halvdelen af de 

rødlistede arter i Danmark tilknyttet skoven. Herved kommer skoven til at spille en vigtig rolle i 

Natura 2000 samarbejdet - og dermed også for opfyldelsen af EU’s ambitiøse målsætning (EU 

Kommissionen 2008; Normander et al. 2009). 
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6.3 Natura 2000 skovplaner 

For hvert af de udpegede områder, herunder fredskovspligtige arealer, udarbejdes der en Natura 

2000 plan. Den danner rammen for den fremtidige forvaltning af området. Natura 2000 planen 

består af en basisanalyse, målsætning og indsatsplan, jf. figur 10 (Miljøministeriet 2010b). Det 

endelige ansvar for udarbejdelsen af Natura 2000 planerne ligger hos flere forskellige instanser. 

By- og Landskabsstyrelsen har det overordnede ansvar, da den står for gennemførslen af 

miljømålsloven. By- og landskabsstyrelsen står selv for udarbejdelsen af Natura 2000 planerne for 

de marine beskyttelsesområder uden for kystnærhedszonen. Under By- og Landskabsstyrelsen 

ligger miljøcentrene, som står for Natura 2000 planerne for de ikke-fredskovspligtige Natura 2000 

arealer. Skov og Naturstyrelsen er ansvarlig myndighed for udarbejdelsen af planerne for de 

skovbevoksede fredskovspligtige arealer (By- og Landskabsstyrelsen 2009).  

 

Basisanalyse: 
Basisanalysen for en Natura 2000 skovplan består af kortlægning af naturtyper og levesteder for 

arter på habitatdirektivets bilagslister. Den skal mere specifikt, jf. bekendtgørelsen om 

tilvejebringelsen af Natura 2000 skovplanlægning, indeholde følgende:  

”1) Kortlægning af habitattyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget for, 

2) vurdering af tilstand og foreløbig vurdering af trusler og 3) et resumé, som på 

kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden” 

(Retsinformation 2010b).  

Habitatskovtype Skovudviklingstype 

2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende 
træarter 23 Eg med skovfyr og lærk 

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 11 Bøg 

9130 Bøgeskove på morbund med kristtorn 11 Bøg 

9150 Bøgeskove på muldbund 12 Bøg med ask og ær 

9150 Bøgeskove på kalkbund 12 Bøg med ask og ær 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 21 Eg med ask og avnbøg 

9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 21 Eg med ask og avnbøg 

9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 22 Birk med lind og bøg 

91D0 Skovbevoksede tørvemoser* 41 Birk med skovfyr og gran 

91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld* 31 Ask og rødel 

9180 Blandskove med ær, ask, elm eller lind på skråninger* 94 Urørt skov 
Figur 9: De 11 habitatskovtyper, fra habitatdirektivets bilag I som findes i Danmark, med tilhørende skovudviklingstype ved 
naturnær skovdrift.  ” *” angiver at det er en naturtype som EU prioriterer høj at beskytte. Der er i figuren med tilføjet 
habitatskovtype 9180 med tilhørende bud på skovudviklingstype (mod.e.  Larsen et al. 2005).  
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Figur 10: En Natura 2000-plan består af tre dele hhv. basisanalyse, målsætning og 
indsats/miljøvurdering. (By- og Landskabsstyrelsen 2009). 

 

Dertil skal evt. igangværende naturpleje beskrives, og der skal foretages en vurdering af områdets 

tilstand/status (By- og Landskabsstyrelsen 2009b).  

 

Målsætning: 
Fastsættelse af målene skal ske på baggrund af den tidligere udarbejdede basisanalyse. Den 

overordnede målsætning for samtlige udpegede Natura 2000 områder er, at sikre eller genoprette 

gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper. Der opstilles fem forskellige kriterier mht. gunstig 

bevaringsstatus, hvor hhv. klasse et er høj-, klasse to er god-, klasse tre er moderat-, klasse fire er 

ringe- og klasse fem er dårlig naturtilstand, jf. figur 3. Naturtyper og arter skal være klassificeret 

som enten klasse et eller to, for at leve op til gunstig bevaringsstatus. For at målsætningen kan 

opnås, er det nødvendigt at kende til udviklingen af arter og naturtyper, således at man erkender 

om den er i fremgang, opretholder status quo eller er i tilbagegang. Til dette formål er bruges bl.a. 

gul- og rødlister samt NOVANA2 (Miljøministeriet 2010c).    

Målene for Natura 2000 områderne er langsigtede krav til naturtilstanden og bliver, ligesom 

udpegningerne, revideret hver 6 år efter en planperiode - dog hver 12 år for fredsskovspligtige 

arealer (Retsinformation 2010b; By- og Landskabsstyrelsen 2009).   

 

Indsatsplan og strategisk miljøvurdering: 
Indsatsplanen bygger naturligt videre på både basisanalysen og den fastsatte målsætning 

(Retsinformation 2010b). Retningslinjerne i indsatsplanen vil ofte være overordnede, men kan i 

visse tilfælde være specifikke og stille krav til enten en bestemt driftsform eller anden forvaltning. 

Udover indsatsplanen skal der ved Natura 2000 områder altid foretages en miljøvurdering af 

planer eller programmer, som kan påvirke området væsentligt (By- og Landskabsstyrelsen 2009b).  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 NOVANA er National Overvågning af Vandmiljø og Natur. 
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6.4 Driften af Natura 2000 skov 

Habitatdirektivet er blevet kaldt et museumsdirektiv, da naturbeskyttelsen via Natura 2000 

risikerer at komme til at virke som et stillbillede af den pågældende naturtype (Johannsen 2010, 

personlig kommunikation). Habitatdirektivet kan altså resultere i en meget konserverende form 

for naturbeskyttelse (Vejre 2010, personlig kommunikation).  

Enhver skovnaturtype undergår imidlertid naturligt forandring, hvor arter vil emigrere og 

immigrere. Dette vanskeliggøres, når skoven er udpeget på baggrund af, at bestemte arter er 

tilstede. En Natura 2000 skov kræver altså en vis form for pleje for fortsat at kunne leve op til 

”gunstig bevaringsstatus”. Et eksempel er habitatskovtypen ”Skovbevoksede tørvemoser”. Denne 

skovtype er et produkt af naturlig succession i søer. Den er så at sige et mellemstadie, der under 

naturlige forhold vil forsvinde i takt med at mosen vokser til. Der er således en dynamik i naturen, 

og den biologiske mangfoldighed, som ikke nødvendigvis kan afgrænses til en enkelt Natura 2000 

udpegning.  

EU kommissionen har forsøgt at tage højde for dette ved at anbefale en naturbevaringsstrategi, 

der sammentænker naturbevaring og produktion (integrerende) frem for en streng 

funktionsopdeling af landskabet (segregerende). EU kommissionen anbefaler dertil, at 

medlemslandene skal være opmærksomme på at integrere en dynamisk tilgang i forvaltningen af 

skovene frem for en statisk (EU kommissionen 2004). 

Skov & Naturstyrelsen har forsøgt, at følge anbefalingerne i den foreløbige Natura 2000 plan for 

Gribskov. Det fremgår under ”Konkrete målsætninger for naturtyper og arter” at:  

”Navnlig for skovnaturtyperne kan der være tale om en dynamisk situation, hvor det 

ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til arealmålet” (By og 

Landskabsstyrelsen 2009b).  

Dynamikken er altså ikke helt overset i Natura 2000 processen, spørgsmålet er bare om hvad 

denne ”konkrete målsætning” kommer til at betyde i praksis. Igen er det op til det enkelte 

medlemsland at fortolke habitatdirektivet. Dette diskuteres stadig internt i Skov- & Naturstyrelsen 

der ”ikke er færdige med at fastlægge hvordan de kortlagte naturtyper kan forvaltes med henblik 

på fastholdelse/opnåelse af gunstig bevaringsstatus – herunder hvor megen naturlig dynamik der 

vil kunne accepteres i lyset af habitatdirektivet” (Odgaard 2010, personlig kommunikation).  

Projektmedarbejder Ida Dahl-Nielsen fra Skov & Naturstyrelsen Nordsjælland anser ikke Natura 

2000 processen for reaktionær. Tværtimod mener hun, at arbejdet med Natura 2000 har været en 

forbedring for biodiversiteten:  

Interviewer: ”I hvor høj grad mener du personligt, at Natura 2000 er med til at sikre 

biodiversiteten?” 
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Ida: ”Der er meget mere fokus på naturelementerne og i særdeleshed de udpegede 

områder og arter. Men der er en hel masse andre områder og arter, som sikkert bliver 

mere overset, så vi kan godt risikere at få A og B natur”. 

Interviewer: ”Så naturen inddeles i et A og B hold, men vil du sige, at Natura 2000 

trods alt er en forbedring, eller ville naturnær skovdrift kunne dække det ind i stedet for 

Natura 2000?” 

Ida: ”Nej, jeg tror med Natura 2000 så kommer der endnu mere fokus på 

biodiversiteten. Fx står der i planen (red. Natura 2000 planen for Gribskov), at der skal 

være levesteder for 16 par sortspætter i Gribskov, som vi så bliver nødt til at indtænke i 

driftsplanen”. 

Interviewer: ”Så selve processen i Natura 2000 (red. målsætningen) er med til at sikre 

biodiversiteten?” 

Ida: ”Ja, og der er jo nogle arter i udpegningsgrundlaget, som skal sikres. Ved naturnær 

skovdrift kan der stadig være rekreative aktiviteter, som mountainbike eller løbere der 

kan forstyrre visse arter såsom havørnen” (Dahl-Nielsen 2010, personlig 

kommunikation). 

Ida Dahl-Nielsen rejser dog en anden kritik af Natura 2000 netværket, nemlig at naturen 

differentieres og der opstår en ”A og B” natur. En funktionsopdeling er ikke tilrådeligt for 

biodiversiteten og går samtidig imod EU kommissionens anbefalinger (Agger et al 2005; EU 

kommissionen 2004). 

Den integrerede og dynamiske tilgang til skovene er, i statsskovbruget, forsøgt implementeret ved 

den naturnære skovdrift jf. afsnit 5.2. Her får dynamikken i skoven mere frit spil end i traditionel 

skovdrift. Dette ændrer dog ikke på det faktum, at der i Danmark er udpeget 11 forskellige 

habitatskovtyper, der ikke må forandres eller forsvinde. Disse skovområder pålægges en bestemt 

driftsform og et bestemt udseende. Derved bliver naturbeskyttelsesstrategien her statisk, hvilket 

vurderes at være ufordelagtigt for biodiversiteten. Skov- & Naturstyrelsen er dog heller ikke af den 

opfattelse at Natura 2000 udpegningerne alene er tilstrækkelig til at beskytte biodiversiteten i 

skovene (Odgaard 2010, personlig kommunikation). Rent praktisk er det måske alligevel ikke en 

dårlig idé at sikre visse områder af særlig betydning, da Natura 2000 skovudpegningerne kun 

udgør en mindre del af skovarealet. Resten af statsskovarealerne drives naturnært og dermed 

mere dynamisk. Larsen et al. (2005) har forsøgt at udarbejde et ”kompromis” mellem den statiske 

Natura 2000 udpegning og den mere dynamiske naturnære skovdrift, jf. figur 9. Her er der til hver 

habitatskovtype angivet den skovudviklingstype, der bedst muligt tager højde for Natura 2000 

kravene. På baggrund af ovenstående vurderes den samlede naturbevaring og biodiversitetssikring 

i statsskovbruget at være forholdsvis dynamisk. Dermed tilgodeses de naturlige 

successionsprocesser, som er gavnlige for den biologiske mangfoldighed. Naturnær skovdrift sikrer 
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ikke nødvendigvis udryddelsestruede skovhabitattyper. Det er vigtigt at gøre sig klart, at naturnær 

skovdrift stadig er en driftsform med det hovedformål at producere træ - omend på en mere 

bæredygtig måde. Derfor vil en kombination af naturnær skovdrift og Natura 2000, hvor visse 

skovnaturtyper udpeges til bevaring med en bestemt drift, derfor give en yderligere sikring af 

biodiversiteten.            

 

6.5 Delkonklusion  

Natura 2000 netværket er et europæisk samarbejde om fælles naturbeskyttelse. 

Udpegningsgrundlaget er habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet. Til hver Natura 2000 udpegning 

skal udarbejdes en plan bestående af basisanalyse, målsætning og indsats. Danmark har fortaget 

246 Natura 2000 udpegninger og ligger i to biogeografiske regioner. Af den samlede 

udpegningsliste findes 11 skovhabitattyper i Danmark.     

Habitatdirektivet er et ”bevaringsdirektiv”, af nogen ligefrem kaldet et museumsdirektiv, forstået 

på den måde, at det skal sikre bestemte naturtyper på bestemte afgrænsede områder. En sådan 

statisk naturbevaringsform er ikke optimal, da naturen altid er under udvikling. Natura 2000 

netværket kan dog også være et aktiv for biodiversiteten og bringe mere fokus på beskyttelsen af 

visse naturtyper og arter. Risikoen er desværre, at der kan opstå ”A og B” natur. Skov- & 

Naturstyrelsen er bevidste om problematikken men diskuterer stadig interne hvor meget den 

naturlige dynamik skal betyde. Den naturnære skovdrift vurderes derfor til bedre at kunne tage 

højde for dynamikken i skoven. Kombineres den dynamiske naturnære skovdrift og de statiske 

Natura 2000 udpegninger, formodes det, at der kan opstå en synergieffekt til gavn for 

biodiversiteten.       
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7. De danske Natura 2000 udpegninger - Gribskov som 
case 

Et af de udpegede Natura 2000 områder er Gribskov i Nordsjælland, se figur 16. Gribskov 

anvendes som et eksempel på, hvordan en række forskellige dyrkningstiltag og påvirkende 

faktorer i skoven har indflydelse på den biologiske mangfoldighed. Dyrkningstiltagene og de 

påvirkende faktorer beskrives, og der perspektiveres til hvordan hhv. Natura 2000 planen og den 

naturnære skovdrift spiller sammen i forhold til biodiversiteten. Rune (2009) lister i sin bog om 

Gribskov otte forhold, der har stor betydning for biodiversiteten. Det er med udgangspunkt i 

denne liste, at følgende punkter er udarbejdet og senere vil blive gennemgået. 

1. Træarts- og alderssammensætning 

2. Kontinuitet & dødt ved 

3. Lysåbne biotoper & vand 

4. Tilførsel af næringsstoffer 

5. Dynamik, arealstørrelse og sammenhæng 

6. Stævning, græsning og urørt skov 

Andre ting har også indflydelse på biodiversiteten. Men de vigtigste faktorer er forsøgt kortlagt og 

beskrevet.  

 

7.1 Gribskov 

I skovøkosystemer har både de naturgivne forhold og historien stor betydning, da der ofte 

sammenhæng mellem skovens udnyttelsesgrad/forhold, kontinuitet, størrelse og dets biologiske 

mangfoldighed. Derfor kan lokalområdets historie være en indikation på, hvordan de økologiske 

optimale forhold kan indrettes i skoven (Grønning & Rytter 2002). Gribskov har gennem tiden 

varieret i størrelsen, men dækker i dag et areal på omtrent 5650 ha, og er derved et af Danmarks 

største sammenhængende skovområder. Skoven bæger præg af mange forskellige former for 

udnyttelse, men samlet set har der i området ligget skov de sidste 10.000 år, hvilket er helt unikt i 

en dansk optik. De naturgivne forhold i Gribskov skyldes i høj grad istidernes påvirkning af 

landskabet. Randmoræner skærer gennem landskabet fra nord mod syd og giver et kuperet 

landskab og en helt speciel hydrologi med søer og moser. Jordbunden i området er gruset og 

udvasket i forhold til de omkringliggende ellers så fede sjællandske jorde. Ved slutningen af 

middelalderen erhvervede kongemagten sig store arealer i området, og derfor har skoven 

overlevet en ellers omtumlet skovhistorie og fremstår i dag som en af Danmarks største og ældste 

skove (Rune 2009; Skov- & Naturstyrelsen 2007). Driften i Gribskov er ved at undergå en 
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Figur 11: Fordelingen og arealstørrelsen af hhv. løv og nåletræ i Gribskov. Bøg er det altdominerende løvtræ og rødgran det 
dominerende nåletræ (Grønning & Lind 2004) 

 

forandring fra traditionel til naturnær skovdrift ligesom alle andre statsskove er i disse år (Skov- & 

Naturstyrelsen 2009).  

Natura 2000 udpegningen for Gribskov indgår i den samlede plan for ”Gribskov, Esrum Sø og 

Snævert Skov”.  Udpegningen Gribskov (habitatområde H117) udgør et areal på 6133 ha. Heraf er 

de 5031 ha skovbevokset og af disse er 4953 ha med fredskovspligt (By- og Landskabsstyrelsen 

2009b; Skov- & Naturstyrelsen 2007). 

 

7.2 Træarts- og alderssammensætning 

Træartssammensætningen har stor indflydelse på biologien i skoven. Uden menneskelig 

indblanding er sammensætningen bestemt af forskellige effekter som hydrologi, jordbundskemi 

og lysforhold. Men i en forstligt drevet skov ændres på disse forhold og dermed også på 

sammensætningen af træer i skoven. I en traditionelt drevet skov er der typisk foretaget en 

homogenisering i træartsvalget, og ofte er valget faldet på ikke-hjemmehørende arter som fx 

rødgran, der pt. er den mest dominerende træart i Danmark. Problemet heri er, at der til de 

hjemmehørende træarter gennem tiden er tilknyttet en stor mængde plante- og dyrearter. 

Hjemmehørende arter tilgodeser således biodiversiteten bedre. En blandingsskov, hvor 

alderssammensætningen varierer, vil bidrage positivt til den biologiske mangfoldighed, da der her 

opstår flere levesteder og økologiske nicher til gavn for flora og fauna (Grønning & Rytter 2002; 

Wilhjelmudvalget 2001). 

Træartsfordelingen i Gribskov er ifølge Grønning & Rytter (2002) 56 % løvtræ og 44 % nåletræ. 

Gribskov har altså en større andel løvtræ end landsgennemsnittet. Af figur 11 fremgår det, at bøg 

er det altdominerende løvtræ og udgør 59 % af alle løvtræerne. Derefter kommer eg, som gør sig 

gældende for 25 % af løvtræerne. De sidste 20 år har Skov- & Naturstyrelsen reduceret arealet 
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med nåletræ til fordel for de hjemmehørende arter (Rune 2009; Skov- & Naturstyrelsen 2007). Af 

nåletræerne er rødgran stærkt dominerende og udgør 92 %, jf. figur 11. Af nåletræerne er kun 

skovfyr hjemmehørende (Grønning & Larsen 2005; Grønning & Rytter 2002). 

Mht. homogeniteten i Gribskov opgør Grønning & Larsen (2005), at 92 % af arealet er dækket af 

hovedtræarter. Kun 8 % er dækket af indblandingstræarter, hvilket ifølge principperne i den 

naturnære drift ikke er fordelagtigt, da alders- og artsdifrentierede skove vil være mere stabile 

overfor storm- og insektskader, klimaændringer ol. (Larsen 2005).   

Alderen på træerne i Gribskov er fordelt til fordel for de yngre. På 81 % af det bevoksede areal 

vokser der træer, der er under 70 år. Dette er ufordelagtigt i forhold til biodiversiteten, da 

forskellige organismer er tilknyttet forskellige aldre på træerne (Rune 2001). Den 

aldersskævridning gør sig gældende for især rødgran, hvor størstedelen af bevoksningerne har en 

alder mellem 20 - 29 år. Det samme er tilfældet for eg, der befinder sig fra 110 år og nedefter. For 

bøg, der er det dominerende løvtræ, er fordelingen lidt mere lige. Her findes en mere jævn 

fordeling fra 70 år og ned efter samt en del fra 130 - 100 (Grønning & Larsen 2005). 

       

Naturnær kontra Natura 
Der er i Gribskov en overvejende mængde nåletræ, herunder især rødgran. Sammenlignet med 

resten af landet ligger Gribskov dog over gennemsnittet mht. løvtræer. Kun 8 % er 

indblandingstræarter, hvilket, sammenholdt med førnævnte samt den gennemsnitlige lave alder 

på bevoksningerne, indikerer, at der stadig kan ske store forbedringer på dette punkt, for at give 

biodiversiteten i området bedre rammevilkår. Eftersom at Gribskov drives naturnært, er planen for 

skoven da også at øge løvskovsarealet. Natura 2000 udpegningerne kan ikke ændre på skovens 

træartssammensætning på samme måde som naturnær skovdrift.  

 

7.3 Dødt ved & kontinuitet 

Mange arter og organismer i skoven er afhængige af en længere kontinuitet samt dødt ved for at 

der opstår de optimale forhold, og de derved kan opnå gunstig bevaringsstatus. Eksempler herpå 

er hulrugende fugle, hulboende pattedyr samt mosser og laver. Det estimeres, at op imod 1/3 af 

alle skovlevende organismer er afhængige af dødt ved (Heilmann-Clausen 2005; Fredshavn et al. 

2007). Med ovenstående taget i betragtning er det tankevækkende, at der gennemsnitlig ikke 

findes mere end 4,7 m3 dødt ved i de danske skove. Til sammenligning er der mindst 70 m3 i en 

naturskov (Nord-Larsen et al. 2008). 

Figur 12 viser, at 73 % af de danske skove overhovedet ikke indeholder dødt ved. Selv korte brud i 

kontinuiteten af skovdække og tilgangen af dødt ved kan have voldsomt negative konsekvenser 
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Figur 12: Mængden af dødt ved i danske skove i 2006, målt som m3 dødt ved pr. 
ha skov (Nord-Larsen et al. 2008 – Skov og plantager 2006) 

 

for biodiversiteten. Det er 

derfor hensigtsmæssigt med 

glidende overgange i 

skovbruget, således at plante 

og dyrelivet kan følge med 

(Emborg et al. 2001). I 

statsskovene er målsætningen 

at udtage 3 – 5 hovedtræer pr. 

ha til dødt ved.  

Der findes ifølge Dahl-Nielsen 

(2010, personlig 

kommunikation) ingen samlet 

opgørelse over mængden af 

dødt ved i Gribskov. Der er dog 

i forbindelse med Natura 2000 

registreringen af de enkelte 

habitatnaturtyper opgjort 

mængden med dødt ved 

m3/ha, både liggende og stående, over en vis mængde. 

I Gribskov findes der ikke mange områder, der ikke har været driftspåvirket i højere eller mindre 

grad. Men omkring 77 ha er registret som gammel, genetisk, oprindelig naturskov. Disse arealer er 

vigtige for biodiversiteten i hele skoven, da de kan fungere som ”sources”, der på sigt kan forsyne 

resten af Gribskov med arter, som ellers ville tage lang tid om at genindvandre naturligt.  

 

Naturnær kontra Natura 
Det er vigtigt at sikre kontinuitet i løvskovsområderne og at der findes dødt ved i skoven. Natura 

2000 udpegningerne vil sikre kontinuiteten i skovområderne, da der sættes faste rammer for 

driften. Naturnær skovdrift vil ikke have samme kontinuitet, da der stadig vil drives skovdrift på 

arealerne.  

I naturnær skovdrift anbefales det at øge mængden af dødt ved i forhold til traditionel skovdrift. 

Som bekendt er det ikke et krav at der skal være dødt ved i en Natura 2000 skovudpegning. Derfor 

vil der højst sandsynligt være mere dødt ved i skoven der drives naturnært, end ved Natura 2000 

skovudpegningerne. Det er dog svært at vurdere fordi dødt ved har positiv indvirkning på 

opgørelsen af tilstanden for Natura 2000 skoven. Skoven kan derfor opnå bedre tilstandsvurdering 

jo mere dødt ved der findes. Det er på den måde også en fordel at øge mængden af dødt ved i 

Natura 2000 skoven.          
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Figur 13: Arealet og den procentvise fordeling af lysåbne arealer i Gribskov. 
Esrum Sø er ikke indregnet. Mose er den lysåbne biotop som der er flest af i 
Gribskov, derefter kommer veje. (Grønning & Lind 2004, tilgængelig på 
internet: http://nationalparker.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/77342EFF-EDE7-
49C6-9EDE-CC796301AF78/0/Biologiskskovrapport.pdf) 

 

7.4 Lysåbne biotoper & vand 

I urørt skov vil der naturligt opstå lysbrønde der, hvor træer er væltet. Store græssere har op 

igennem historien også holdt dele af skoven lysåben. Derudover har menneskets påvirkning enten 

via stævning, græsning, dræning eller lignende påvirket skoven. Der er derfor tilknyttet mange 

arter til de lysåbne skovområder (Rune 2001; Heilmann-Clausen 2005). 

De lysåbne arealer udgør omkring 

10 % i Gribskov. Som det fremgår 

af figur 13 er størstedelen af de 

lysåbne biotoper i Gribskov moser 

og veje. Dernæst kommer 

overdrev og enge (Grønning & 

Larsen 2005). Da vejene udgør en 

så stor andel af områderne, bliver 

forvaltningen af vejkanterne 

meget vigtig (Grønning & Lind 

2004).  

Moserne udgør også en stor del af 

de lysåbne arealer, og dermed 

bliver hydrologien og 

vandstanden i skoven også vigtig. 

Gribskov er naturligt forsynet med 

mange vådområder pga. 

geologien i området. Der er dog 

sket et stort fald i vådområderne 

op igennem tiden. Ifølge Rune 

(2009) er skovarealet med moser og våde enge på 200 år faldet fra ca. 20 % til 4 %. Det har 

selvfølgeligt haft en negativ effekt på plante- og dyrelivet. De seneste 20 år er, bl.a. i forbindelse 

med naturskovsstrategien, forsøgt at genskabe naturlig hydrologi i området ved ikke længere at 

oprense og pleje dræn og grøfter. Visse steder har man ligefrem ydet en aktiv indsats for at 

mindske dræningen. Ved at få en større andel af løvtræ i stedet for nål, har man kunnet mindske 

transpirationen fra vådområderne. På den måde øges antallet af søer, moser og våde enge over tid 

(Grønning & Larsen 2005; Rune 2009; Heilmann-Clausen 2005). 
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Den kommende Natura 

2000 plan for Gribskov 

tager, i sin vurdering af 

trusler mod området, 

højde for fx en højmoses 

størrelse og at den ligger 

isoleret, 

uhensigtsmæssig 

hydrologi i forskellige 

våde enge, rigkær, 

vandløb osv. samt 

tilgroning af åbne 

arealer. Dertil er 

udarbejdet en 

naturtilstandsbeskrivelse 

for forskellige 

vådområder i Gribskov, 

jf. figur 14. Kun en 

mindre del af 

vandhullerne er tilstands-vurderet, og de er derfor ikke taget med i vurderingen. Det fremgår af 

figur 14, at store dele af vådområderne ikke lever op til gunstig bevaringsstatus, hvilket betyder, at 

der her skal ydes en aktiv indsats (By- og Landskabsstyrelsen 2009b).  

 

Naturnær kontra Natura 
At kravene bliver specifikke i Natura 2000 planen, må alt andet lige forventes at påvirke 

biodiversiteten positivt. Udarbejdning af Natura 2000 planer tager også højde for, at skoven skal 

plejes, således at visse steder holdes åbne. Den generelle driftsform med forholdsvis tætsluttende 

højskov vil dog ikke ændres. Den naturnære skovdrift forventes derimod at være bedre egnet til at 

skabe en mere lysåben skov. Dette sker, bl.a. fordi der i visse skovudviklingstypers træartsvalg er 

iblandet flere lystræer såsom fx ask og birk. Der vil i naturnær skovdrift, ligesom traditionel 

skovdrift, opstå lysbrønde spredt i skoven, efter man har fældet arealer med hugstmodne træer.  

Til naturnær skovdrift anbefales også at bruge gamle driftsformer som græsning og stævning. Alle 

disse tiltag er med til at holde skoven lysåben. Mht. hydrologien mister den naturnære driftsform 

markedsandele i forhold til Natura 2000, da det ikke er meningen, at dræn skal forfalde og 

tilstoppes, så at den naturlige vandstand igen indfinder sig. At man i Gribskov har valgt at 

genskabe den naturlige hydrologi, er snarer et forsøg på at leve op til kravene i Natura 2000 

planen.   

 

Figur 14: Naturtilstand for de af Natura 2000 områdets naturtyper, som er 
tilstandsvurderet. Naturtilstand 1 er høj og 5 dårlig jf. figur 4.  Naturtyper i tilstandsklasse 1 
og 2 lever op til gunstig bevaringsstatus (By- og Landskabsstyrelsen 2009b) 
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7.5 Tilførsel af næringsstoffer 

Tilførslen af næringsstof til skovene har stor betydning for plantesammensætningen og dermed i 

sidste ende biodiversiteten. Atmosfærisk deposition og gødning påvirker driftsgrundlaget og den 

økologiske balance negativt i retning af et stereotypt og artsfattigt plantesamfund. En variation i 

de tilgængelige næringsstoffer vil tilgodese forskellige planter på forskellige steder og skabe et 

mere varieret habitat (Teknologirådet 2008; Grønning & Rytter 2001; Miljøministeriet 2002). Det 

estimeres, at skovene modtager 20 – 35 kg N/ha/år, mens de kun har brug for omkring 10 kg. 

N/ha/år (Rune 2001; Wilhjelm 2001). Der er altså en netto tilførsel af kvælstof til skovene. De mest 

sårbare naturtyper er de lysåbne såsom overdrev og moser. På landsplan er tålegrænsen for 

løvskov overskredet med 63 % og nåleskov med 94 % (Agger et al. 2005). 

Der findes flere lokaliteter i Gribskov, som er sårbare overfor stor næringsstoftilførsel. Det fremgår 

af trusselsvurderingen i den forslåede Natura 2000 plan for området, at den atmosfæriske 

deposition i området ligger på 10 – 20 kg N/ha/år alt efter de lokale forhold. Herved er den nedre 

tålegrænse for bl.a. kildevæld (15 – 25 kg N/ha/år), hængesæk (10 -15 kg N/ha/år) og nedbrudt 

højmose (5 – 10 kg N/ha/år) overskredet. Det samme gør sig gældende for samtlige 

skovnaturtyper i Natura 2000 området. Den største mængde N afsættes i skovbrynet og derfor 

vurderes den øvre tålegrænse at være overskredet i alle skovkanterne (By- og Landskabsstyrelsen 

2009b). I Gribskov gødes der kun i juletræskulturerne, og kun med økologisk hønsemøg (Dahl-

Nielsen 2010, personlig kommunikation)   

 

Naturnær kontra Natura 
Det kan være svært for både den naturnære skovdrift og Natura 2000 forvaltningen at sikre 

biodiversiteten, da problemet primært stammer fra eksterne kilder. Man kan standse gødning i 

juletræskulturerne men det har ikke den store effekt. Løsningen skal ifølge indsatsplanen da også 

findes i en ændring i hysdyrgodkendelsesloven, jf. regeringsudspillet ”Grøn Vækst” (By- og 

Landskabsstyrelsen 2009b). I den daglige drift af skoven bliver løsningen at behandle de afledte 

effekter af kvælstoftilførslen, såsom at holde uønsket beplantning nede. Man kan også standse 

gødning i skoven, for at undgå en yderligere ophobning af næringsstoffer. Her vil den naturnære 

skovdrift som udgangspunkt være godt stillet ved i træartsvalget at udvælge de typer, som er 

bedst egnede til den pågældende jordbund (Granat 2005). Således opstår der ikke samme behov 

for gødning. Det er dog ikke utænkeligt at gøde i den naturnære skovdrift.                     

 

7.6 Dynamik, arealstørrelse og sammenhæng 

Et af de store problemer i dansk naturbeskyttelse er fragmentering af landskabet. Tendensen er 

særligt udbredt i det åbne land og skovene imellem. Men også inden for skovens grænser er det 
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vigtigt at være opmærksom på, at flora og fauna har passager til færdsel samt et tilstrækkeligt 

stort areal at udfolde sig på (Teknologirådet 2008; Rune 2001; Regeringen 2004). Agger at al. 

(2005) opererer med begrebet ”Øbiografien”, der kort fortalt går ud på, at forskellige habitater til 

tider indeholder forskellige arter og populationer, og at der er en naturlig dynamik imellem 

habitaterne. Habitaterne vil på skift fungere som ”sources”, der afgiver arter til ”sinks”, der så 

modtager. For at et sådant system skal kunne bestå, er det vigtigt, at der findes arealer store nok 

til at fungerer som ”sources” samt, at øerne internt er forbundne. Ellers risikeres arters uddøen fra 

enkelte steder uden mulighed for genindvandring.  

Strukturen er af stor betydning for sammenhængen og dynamikken, da den er medbestemmende 

for, hvor mange egnede habitater der findes i skoven. En typisk højskovsdrift er karakteriseret ved 

en grovkornet mosaik af forskellige bevoksninger i forskellige aldre med store åbne områder efter 

renafdrift. En naturnær drevet skov vil tværtimod bestå af en finmasket mosaik med et mere eller 

mindre kontinuerligt kronedække. Dette kan ifølge Rune (2001) muligvis resultere i færre 

forskellige habitattyper. 

 

 

Han fortsætter med et bud på, at man i urørt skov vil finde en variation af finkornede mosaik og 

det store udbud af forskellige habitater. Som det fremgår af figur 15 vil den optimale skovstruktur 

for biodiversiteten være gammel urørt skov og traditionel højskovsdrift med renafdrifter (Rune 

2001). Figuren er lavet i 2001, altså før driftsprincipperne for naturnær skovdrift var endelig 

udviklet, og dermed ikke udarbejdet på et tilfredsstillende grundlag.  

Spørgsmålet er, om man anser naturnær skovdrift for at danne lukket skov uden lysninger. Ifølge 

Larsen (2010, personlig kommunikation) er der stor variation i måden at dyrke naturnært skovdrift 

på. Af alle 19 skovudviklingstyper anslås at kun bøgeskov, der drives med det primære mål at 

producere ved, vil passe ind i rubrikken ”Naturnær skovdrift, hvor man tilstræber et kontinuert 

skovdække” fra figur 15. Andre skovudviklingstyper stræber ikke efter kontinuert skovdække.  

”den naturnære skovdrift vil stræbe efter at have lysåbninger i skoven, måske op til 10-

15 % og de skal være permanente” (Larsen 2010; personlig kommunikation).  

 

Figur 15: Eksempler på skove med høj og lav habitatdiversitet ved hhv. fin- og grovkornet mosaikstruktur (Rune 2001) 
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Figur 16: Kort over Nationalpark Nordsjælland som foreslået af Den Nationale Føglegruppe vdr. Nationalparker 2006. Der er ikke 
det endelige forslag. Habitatområde 117 – Gribskov – ligger i mitten af billedet.  tilgængelig på internet: 
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.sns.dk/udgivelser/2006/87-7279-706-1/html/ 

 

 

Selvom Gribskov udgør dækker et stort areal og dermed potentielt rummer mange habitater, er 

det vigtigt, at den indgår i et økologisk netværk for at kunne fungere som ”source” for andre 

naturområder. I forbindelse med den forestående udnævnelse af Gribskov som en del af 

nationalpark ”Kongernes Nordsjælland” er der udlagt transportkorridorer mellem Gribskov og de 

omkringliggende skove og naturområder, jf. laksefarven på figur 16. Det vil alt andet lige styrke 

den naturlige ”infrastruktur”, og dermed også biodiversiteten.       

 

En stor forvaltningsmæssig udfordring i Gribskov er at sikre størrelsen af habitaterne i skoven samt 

transportkorridorerne imellem dem. Af trusler mod naturværdien er der i den foreløbige Natura 

2000 plan nævnt arealstørrelsen for en enkelt højmose (7110) samt at der kun er ”små spredte 

småsøer og vandhuller, som vurderes egnede som habitater for kærguldsmeden” (By- og 

Landskabsstyrelsen 2009b).  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.sns.dk/udgivelser/2006/87-7279-706-1/html/
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Der synes på den baggrund ikke at være akut mangel på arealer eller spredningsmuligheder. Der 

er også et finmasket net af veje og stier, som kan bruges til transport af de lyselskende arter 

(Grønning & Rytter 2001). Som tidligere nævnt forsøges det at frembringe en mere naturlig 

hydrologi i området, hvilket på sigt må formodes at give flere spredningsveje til vands.  

Omlægningen til naturnær skovdrift forventes at forløbe over en trægeneration (Rune 2009). 

Derfor drives skoven pt. hverken 100 % naturnært eller traditionelt i den forstand, at der vil gå en 

trægeneration, før sporene fra traditionel skovdyrkning stort set er forsvundet. Ud fra figur 15 

vurderes dette til at være en fordel for biodiversiteten, da der opstår en blandingsmosaik af urørte 

og drevne områder samt store lyse åbninger. I den optik er naturnær skovdrift ikke den optimale 

løsning til biodiversitetsbeskyttelse mht. mængden af forskellige habitater i skoven.  

 

Naturnær kontra Natura  
I realiteten, vil den naturnære skovdrift højst sandsynligt skabe større habitatvariation og mindst 

lige så mange habitater som traditionel skovdrift. Samtidig sikres kontinuiteten bedre (Larsen 

2010, personlig kommunikation). Den naturnære driftsform udmærker sig også ved, at den giver 

dynamikken i skoven mere frit spil end tidligere. Dynamikken vurderes ikke til at være 

tilstrækkeligt indtænkt i Natura 2000 netværket, da dette opererer i relativt små, afgrænsede 

udpegninger. Risikoen er, at man koncentrerer al miljøbeskyttelsen mod disse områder og 

glemmer, at skovnaturen er dynamisk, og har brug for at indgå i samspil med de omkringliggende 

arealer. Sammenhængen i landskabet vurderes heller ikke tilstrækkeligt indtænkt i Natura 2000 

netværket, da ”gunstig bevaringsstatus” kan opnås uden hensyntagen til andre naturområder. 

Tingene hænger som regel sammen, og derfor bliver forvaltningen i praksis oftest nødt til at tage 

højde for omkringliggende påvirkende faktorer.   

 

7.8 Stævning, græsning og urørt skov 

Stævningsarealerne i Gribskov har op igennem historien typisk ligget på de områder, der var for 

våde til at udnyttes på anden vis. I takt med dræningen og tilplantningen af moser og andre 

vådområder, fra midten af 1800-tallet, er arealet med stævningsdrift blevet minimalt og har kun 

spillet en lille rolle i Gribskov (Rune 2009). Der findes ingen liste over, hvilke arealer der i Gribskov 

har været drevet og stadig drives via stævning. Dette vanskeliggør genetablering af stævningsskov, 

da det helst skal ske indenfor 60 år efter sidste stævning. Det kan ikke betale sig at etablere ny 

stævningsskov i Gribskov, da sikring af ellesumpe og dødt ved er vigtigere, når der ikke har været 

stævnet kontinuerligt (Grønning & Rytter 2002).  
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Græsning har generelt påvirket Gribskov mere end stævning. Gennem 2-300 år har græsning sat 

rammevilkårne for biodiversiteten i store arealer af skoven. Der kan stadig ses en del områder, 

især langs Esrum sø, der er præget af græsning (Rune 2009).           

Der er i Gribskov udlagt 358,6 ha urørt skov med det hovedformål at tilgodese naturen og den 

biologiske mangfoldighed. I de kommende år forventes at udlægge yderligere arealer, således at 

7,25 % af Gribskov kommer til at ligge urørt hen (Rune 2009). Gribskov er med andre ord godt på 

vej til at indfri målene fra Det Nationale Skovprogram om 10 % urørt skov.   

 

Naturnær kontra Natura 
Urørt, stævnings- eller græsningsskov er som udgangspunkt ikke indtænkt i Natura 2000 planerne. 

Dermed ikke sagt, at de ikke kan bruges i forvaltningen som et middel til at opnå gunstig 

bevaringsstatus. De gamle driftsformer og urørt skov er derimod anbefalet i principperne for 

naturnær skovdrift som et supplement til at opnå større biologiske og rekreative værdier (Jensen 

et al. 2005). Ser man i den foreløbige Natura 2000 plan på truslerne af de naturtyper i Gribskov, 

hvis bevaringsprognose er enten ukendt eller ugunstig, skyldes 18 ud af 48 enten tilgroning, 

overskygning af vedplanter, uhensigtsmæssig drift, næringsstofbelastning eller intensiv skovdrift. 

Disse problemer ville kunne afhjælpes ved at stævne, græsse eller udlægge urørt skov (By- og 

Landskabsstyrelsen 2009b; Madsen & Hahn 2005). Der ligger altså et forholdsvis uudnyttet 

potentiale i de gamle driftsformer. 

 

7.9 Delkonklusion  

Der er en lang række driftstiltag som alle sammen har betydning for biodiversiteten i Gribskov. 

Hverken Natura 2000 planerne eller den naturnære skovdrift formår hver for sig at tage 100 % 

vare på biodiversiteten. Tankerne bag de naturnære driftsprincipper bygger på et holistisk 

natursyn, hvor skoven er dynamisk og foranderlig. Udarbejdelsen af Natura 2000 områderne i hele 

Europa er mere statiske, og man risikerer, ved at udpege enkelte områder til en bestemt 

naturtype, at fastfryse et billede af, hvordan skoven skal se ud. Heldigvis kan Natura 2000 planen 

ændres over tid, da planperioden kun er for 6 år af gangen, dog 12 for fredskovspligtige arealer. På 

den måde holdes et lille vindue åbent for forandring. Dermed ikke sagt, at Natura 2000 

udpegningerne har været overflødige. De har i allerhøjeste grad været med til at sikre og beskytte 

naturen. Ikke mindst i kraft af alt det forudgående arbejde, der har ligget i at skulle kortlægge 

naturen og dens status. Det har indtil videre været den måske største gevinst, for først når 

naturens tilstand er beskrevet, kan det dokumenteres, hvis den forringes.  
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8. Natura 2000 processen i Sverige 

For at opnå en bedre forståelse af hele Natura 2000 processen, som har foregået i samtlige EU 

medlemsstater, gives her et kort oprids af, hvordan Sverige har grebet hele Natura 2000 

spørgsmålet an. En sådan perspektivering kan være med til at synliggøre alternative 

løsningsmodeller og tilgangsvinkler til processen i Danmark. 

 

8.1 Natura 2000 på landsplan 

Sverige har sammenlignet med Danmark rigtigt meget skov. Hvor der i Danmark er ca. 0,1 ha skov 

pr. indbygger, har svenskerne hele 3 ha at boltre sig på. Kun 25 % af skovarealet er statsejet, 

hvilket er mindre end i Danmark. Tre forskellige biogeografiske zoner dækker landet og kun 

Sydsverige ligger i samme zone ligesom Danmark, jf. figur 8 (Klaumann & Jørgensen 2006). Derfor 

sammenlignes i nedenstående med især Skånske forhold.       

De svenske regler for Natura 2000 er fastsat i ”miljöbalken (1998:808)”, hovedsageligt i kap 7, og 

”förordningen (1998:1252) om områdesskydd”. Naturvärtsverket – Den svenske Miljøstyrelses 

Kontor for Miljøbevarelse – har det endelige ansvar for Natura 2000 processen 

(Miljödepartementet 2010; Skogsstyrelsen 2010). Under sig har de Länsstyrelsen – svarer til de 

danske regioner. Länsstyrelsen står for udarbejdelsen af Natura 2000 planerne. Länsstyrelsen har 

også stået for den samlede koordinering af udpegningerne, der i sidste ende blev sendt til 

regeringen. Det var så regeringen, der stod for den endelige beslutning om, hvilke områder der 

skulle udpeges til Natura 2000 netværket. Der er i Sverige udpeget omkring 4100 områder på i alt 

6 millioner ha, der tilsammen skal udgøre Natura 2000 netværket. Der er udpeget 90 naturtyper 

og 160 plante- og dyrearter.  

Op mod 60 % af de udpegede Natura 2000 områder i Sverige er beskyttet på anden vis, enten som 

nationalpark, nøglebiotop eller lignende. Disse beskyttelser er nogen steder mere strikse end de 

nye Natura 2000 udpegninger, da der i Sverige findes en lang tradition for forholdsvis restriktiv 

naturbeskyttelse. Ifølge Natura 2000-medarbejder ved Skåne, Län Johan Niss, er Natura 2000 

udpegningerne dog en forbedring i naturbeskyttelsen. Men det fortrukne beskyttelsesinstrument, 

som bruges i skov, er primært oprettelse af naturreservater (Niss 2010, personlig kommunikation). 

Dette kan foregå på flere måder alt efter arealets størrelse. Ved større områder kan Länsstyrelsen 

opkøbe eller vælge at betale erstatning til lodsejeren for de restriktioner, som pålægges skoven - 

den såkaldte ”intrångsersättning”. Ved mindre områder vil man typisk udpege områderne som 

nøglebiotoper. Inden for sådanne områder må der ikke forekomme aktiviteter, der kan skade 

naturens tilstand. Det er dog ikke meningen, at alle Natura 2000 udpegningerne skal indgå i 

allerede beskyttet natur, men andre beskyttelsesformer såsom regulering via forbud, tilskud eller 
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frivillige aftaler skal også anvendes (Miljödepartementet 2010; Skåne län 2010; Stecher 2004; 

Naturvårdsverket 2003).  

Arbejdet med biodiversiteten sker også på andre fronter. En stor del af Sveriges skove er 

certificeret. I 2006 var 30 % af det produktive skovareal PEFC-certificeret, mens 43 % var FSC-

certificeret3 (Klaumann & Jørgensen 2006). Dette er med til at beskytte bl.a. den biologiske 

mangfoldighed. Til sammenligning er statsskovene i Danmark både PEFC- og FSC-certificerede, 

mens det går mere trægt i de private skove.  

Den svenske regering har endvidere opsat en række miljøkvalitetsmål, som bl.a. skal værne om 

den biologiske mangfoldighed. Et af miljøkvalitetsmålene er ”Levande skog”. Strategien er her at 

udtage skov fra produktion til urørt skov, øge mængden af dødt ved, beskytte kulturminder og 

truede arter (Naturvårdsverket 2010; Skogsstyrelsen 2010a).  

            

8.2 Skåne 

Af de ca. 4100 udpegede svenske Natura 2000 områder findes mere end 200 i Skåne. Skåne er 

forskellig fra resten af Sverige på flere måder, da geografien og naturen mange steder minder 

mere om danske forhold end resten af Sverige. Derfor indgår beskyttelsen af fx højmoser og 

klitlandskaber i de skånske udpegninger (Skåne Län 2010). Skåne län har i Natura 2000 

basisanalysen opgjort naturtilstanden i omkring 8000 ha skov. Så store skovarealer er ifølge Skåne 

län aldrig før blevet opgjort.  

 

I Skåne ligger Hörby kommune, der har syv Natura 2000 udpegninger. En af disse er 

”Borstbäcken”, der udgør et areal på 19,7 ha (bilag 4). Heraf er 16,4 bøgeskov på muldbund 

(9130). Derudover findes to prioriterede naturtyper hhv. blandskov med ær, ask etc. (9180) og 

Elle- og askeskov ved vandløb (91E0) (Länsstyrelsen 2005). Borstbäcken ligger ligesom mange 

andre Natura 2000 udpegninger også i et naturreservat. Det blev udnævnt til reservat pga. 

naturværdierne, og fordi det var udpeget som Natura 2000 område (Niss 2010, personlig 

kommunikation). I opgørelsen for området fremgår forudsætningerne for gunstig bevaringsstatus:  

 

”Skoglig kontinuitet, varierad åldersstruktur på skogen, samt förekomst av strukturer 

såsom grova träd och död ved är förutsättningar för att uppnå och bibehålla höga 

naturvärden i områdets naturtyper. Olika strukturer, såsom grova träd, död ved och 

träd i olika nedbrytningsstadier, är betydelsefulla för en hög biologisk mångfald med 

ett antal sällsynta och hotade arter. En förutsättning för att uppnå en långsiktigt 

                                                           
3
 PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification) & FSC (Forest Stewardship Council) er begge 

mærkningsordninger til bæredygtigt skovdrift. 
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gynnsam bevarandestatus är en obruten kontinuitet av grova träd, död ved och 

trädsocklar” (Länsstyrelsen 2005; 3).  

 

Der fremgår af citatet, at de svenske skove skal indeholde et minimum af dødt ved for at kunne 

leve op til gunstig bevaringsstatus - modsat den danske fortolkning af habitatdirektivet. 

 

8.3 Delkonklusion 

Sverige har meget mere skov end Danmark og derfor også større Natura 2000 arealer. 

Størstedelen af Natura 2000 udpegningerne ligger i naturområder, der samtidig er beskyttet på 

anden vis som fx ved naturreservat, nøglebiotop eller lignende. Den foretrukne 

naturbeskyttelsesform i Sverige er altså oprettelsen af naturreservater. Svenske statsskove er ikke 

omlagt til naturnær skovdrift, men der er gjort andre tiltag, for at tage vare på biodiversiteten. En 

stor procentdel af Sveriges skove er certificeret og der forsøges at opnå miljøkvalitetsmålet 

”Levande skog”.  Der arbejdes altså i Sverige ikke kun med biodiversitet via Natura 2000. 

Sverige har fortolket habitatdirektivet anderledes end Danmark. Derfor skal der være dødt ved til 

stede i skoven, for at den kan opnå gunstig bevaringsstatus. Dette er gavnligt for potentielle 

levesteder for dyr og planter og dermed for biodiversitetspotentialet.        
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9. Diskussion 

Projektet har på overordnet niveau belyst, hvilke rammevilkår naturnær skovdrift og Natura 2000 

udpegninger giver den biologiske mangfoldighed. I dette afsnit diskuteres resultaterne og hvordan 

den anvendte tilgangsvinkel, altså hypotesen, har haft indflydelse på resultaterne. Det diskuteres 

hvordan resultaterne kan bruges fremadrettet samt hvilke konsekvenser afgrænsningen og 

metoden har for projektet. Først diskuteres resultaterne på internationalt og nationalt niveau 

dernæst lokalt med udgangspunkt i Gribskov. 

 

9.1 National forvaltning 

Biodiversitet er mangfoldigheden af alt levende og, som følge deraf, et meget bredt begreb. Det er 

svært at beskæftige sig alene med biodiversitet, da uendeligt mange forskellige faktorer har 

indflydelse på dens rammevilkår. Da biodiversiteten findes på forskellige niveauer bør den 

indtænkes i arbejdet med alt fra byudvikling og produktion til naturforvaltning. Dansk 

naturforvaltning bygger på en biocentrisk miljøetik, hvilket betyder, at biodiversiteten burde være 

indtænkt i forvaltningen. I hvor høj grad dette er gjort i praksis er dog åben for diskussion. Man 

kan sige, at hvis forvaltning virkelig byggede på biocentrismen ville dette projekt være overflødigt, 

da biodiversiteten ikke ville være i tilbagegang. Men hensigtserklæringen fra Skov- & 

Naturstyrelsen viser, at forvaltningens etiske overvejelser inddrager både dyr og planter, jf. afsnit 

2.4. At ens handling så ikke altid stemmer overens med ens overbevisning er et andet problem.  

 

Internationale krav 
Ligesom biodiversiteten findes på forskellige niveauer, findes der også en række forskellige måder 

at opgøre den på. Alt efter metodevalg vil resultatet af opgørelsen variere. Det er vigtigt at være 

opmærksom på, at en eksakt opgørelse af biodiversiteten er umulig. Der er ingen internationale 

krav til hvilket niveau eller hvilken metode, der skal anvendes til at opgøre naturtilstanden og 

biodiversiteten. Det er et problem at ”gunstig bevaringsstatus” ikke er præcist defineret. Natura 

2000 netværket er et europæisk samarbejde, hvor man skal kunne sammenligne opgørelserne 

landene imellem. Hvis opgørelsesmetoden ikke er ens landene imellem, er det reelt umuligt at 

opgøre biodiversitetens status i EU. Et andet problem er, at konkurrencevilkårene mellem 

medlemslandene ikke er ens, hvis ikke opgørelsesmetoderne er ens. Et af de bagvedliggende 

formål med habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet er netop at 

sikre ens konkurrencevilkår. Ved at skabe ens natur og miljøforpligtigelser internt i EU undgår 

man, at virksomhederne flytter til lande, hvor det er billigere at forurene.   
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Og hvad med medlemslande der ikke lever op til EU’s krav? Der findes endnu ingen gældende 

retspraksis inden for driften af Natura 2000 områderne. Det er således uvist, hvilke konsekvenser 

en manglende opfyldelse af ”gunstig bevaringsstatus” på biogeografisk og/eller nationalt niveau vil 

have for et medlemsland.  

I Danmark opgøres naturens tilstand ved hjælp af ”skovtilstandsindekset”, der tillægger 

tilstedeværelsen af dødt mindre betydning end ”naturtilstandsindekset”. Ud fra et 

biodiversitetsperspektiv giver dette valg ikke de bedste betingelser for naturen. Man kan undre sig 

over dette valg. Er det politisk eller videnskabeligt? Naturforvaltningen er styret af den til hver tid 

siddende regerings førte politik. Regeringen er forpligtet til at leve op til de internationale krav, 

der stilles. Disse krav kan hurtigere opnås ved brug af ”skovtilstandsindekset”, da det tager tid at 

opnå større mængder dødt ved i skoven. På den måde kan Danmark ved, at vælge en 

opgørelsesmetode frem for en anden opnå bedre resultater uden at yde en ekstra indsats. Denne 

teori vil dog højst sandsynlig blive benægtet i Miljøministeriet. Om den er sand er også svær at 

afgøre.     

 

Biodiversitets rammevilkår i Sverige 
Svenskernes tilgang til naturbeskyttelse er noget anderledes end den danske. Den fortrukne 

naturbeskyttelsesform i Sverige er forholdsvis konserverende. Det er ikke en fordel i en 

biodiversitetskontekst. Der hvor dansk naturforvaltning kan lære noget af den svenske er i deres 

tolkning af habitatdirektivet. Dødt ved giver biodiversiteten bedre rammevilkår. Det faktum har 

man taget konsekvensen af i Sverige. Derfor skal de svenske Natura 2000 skove indeholde dødt 

ved for at opnå ”gunstig bevaringsstatus”.  

 

Biodiversitetens rammevilkår i Danmark  
En Natura 2000 naturtype skal, med udgangspunkt i udpegningsgrundlaget, plejes for fortsat at 

leve op til ”gunstig bevaringsstatus”. Problemet er, at naturen aldrig står stille. Den er konstant 

under forandring og udvikling. Ved udpegning til Natura 2000 område bremses denne dynamik i 

større eller mindre grad. Det diskuteres stadig internt i Skov- & Naturstyrelsen, hvor meget 

naturlig dynamik, der vil kunne accepteres i forhold til habitatdirektivet. Forhåbentligt tillægges 

dynamikken stor betydning.   

Selve tanken bag at lave områdeudpegninger er et fremskridt fra de tidligere artsfredninger. Man 

har i naturforvaltningen gjort stort fremskridt og indset at det ikke er tilstrækkeligt at frede 

arterne, hvis deres levesteder forsvinder. Det er således en stor fordel, at Natura 2000 områderne 

beskyttes. I prioriteringen af naturen er der risiko for, at naturen inddeles i et ”A og B” hold, hvor 

bestemte naturtyper sikres, mens andre opgives. Det ideelle ville selvfølgelig være, at samtlige 

skove fik samme beskyttelse som Natura 2000 udpegningerne, men i virkeligheden bliver vi nødt 
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til at prioritere nogle naturområder frem for andre. Det kan være svært at blive enige om, hvilke 

og hvor mange områder der skal beskyttes. Det bliver i sidste ende et politisk spørgsmål. 

I et integreret skovbrug, hvor både produktion og naturbeskyttelse er indtænkt, vil man nemmere 

kunne undgå ”A og B” natur. I stedet for at have en skov, der er opdelt i forskellige dele med hver 

deres funktion (træproduktion, biodiversitet eller rekreativt) bør de i stedet forekomme på samme 

sted. Men er de danske skovarealer store nok til at kunne rumme så mange forskelligt rettede 

interesser? Den naturnære skovdrift er det tætteste, vi kommer på det integrerede skovbrug. Men 

det er kun statsskovene, der er forpligtiget til denne driftsform, og staten ejer kun 23 % af 

skovene. Hvis den danske stat virkelig ønsker at forbedre biodiversitetens rammevilkår i skoven, 

ville det optimale være, at alle danske skove i fremtiden bliver drevet naturnært.    

Der findes forskellige gamle driftsformer til skovbruget, som via den bestemte driftsform har 

tilknyttet et stort antal arter. Disse driftsformer er til en vis grad inddraget i det naturnære 

skovbrug. Men det er værd at overveje om de skal have en større plads i driftsprincipperne. En 

kombination af den naturnære skovdrift og de gamle driftsformer ville sandsynligvis give 

biodiversiteten bedre rammevilkår.      

Der er mulighed for at opnå en synergieffekt ved en kombination af Natura 2000 og naturnær 

skovdrift. Tilsammen kan de tage højde for dynamikken i naturen, sikring af minimumstandart for 

visse naturtyper, samt at biodiversiteten findes på flere forskellige niveauer. Således kan 

rammevilkårene for biodiversiteten på overordnet niveau forbedres. 

 

9.2 Driften af Gribskov 

Selv om naturnær skovdrift giver biodiversiteten i Gribskov bedre rammevilkår end tidligere, er det 

vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er det samme som, at de naturlige processer har frit 

spil. Det er stadig en driftsform, som skal producere træ, omend på en mere bæredygtig måde.  

Stor set hele skoven er udpeget til Natura 2000 område, hvilket kommer til at få stor betydning for 

den fremtidige drift af skoven, da der med udgangspunkt i udpegningsgrundlaget skal sikres 

”gunstig bevaringsstatus”. Gribskov er altså ”A” natur og får derfor meget opmærksomhed. Der 

opstår således en risiko for, at de omkringliggende naturområder bliver nedprioriteret. Det er dog 

endnu ikke dokumenteret, at nogle naturområder får det dårligere pga. Natura 2000 

udpegningerne, da effekten først kan ses i fremtiden.   

 
Græsning og stævning 
Den varierede, lysåbne natur er ifølge den foreløbige Natura 2000 plan for Gribskov under pres. 

Planen viser, at truslerne mod de udpegede naturtyper hovedsageligt er tilgroning, overskygning 
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af vedplanter, uhensigtsmæssig drift, næringsstofbelastning eller intensiv skovdrift. Driftsformer 

som græsning og stævning er med til at holde skoven lysåben og varieret og en har dokumenteret 

positiv effekt på biodiversiteten. Det vil derfor være en fordel at bruge dem mere i driften.  

Der ligger altså et forholdsvis uudnyttet potentiale i de gamle driftsformer. Problemet ved de 

gamle driftsformer er, at de ikke er rentable og forholdsvis ressourcekrævende. Det bliver derfor i 

sidste ende skovejernes økonomi der bestemmer, hvor store arealer der udlægges til de gamle 

driftsformer. Der kan også være problemer med at skulle indhegne områder i statsskovene til 

græsning, fordi skovgæsterne føler de får begrænset adgang til dele af skoven. Nogle skovgæster 

er endda ligefrem bange for dyrene og holder sig væk. Stævning giver de bedste rammevilkår for 

biodiversiteten, hvis området tidligere har været stævnet. De er desværre ikke mange områder 

tilbage, hvor effekterne fra stævning stadig kan ses. Der er derfor kun få områder, der egner sig til 

stævning.    

 
Kan der gøres mere i Gribskov? 
Fremtidsudsigterne for Gribskov vurderes til at være gunstige, da der allerede er gjort mange tiltag 

for at forbedre rammevilkårene for den biologiske mangfoldighed. Dræn forfalder og grøfter 

tilstoppes, så den naturlige vandstand igen kan indfinde sig. Der arbejdes med at øge antallet af 

løvtræer i forhold til nåletræer og over tid vil alders- og træartssammensætningen blive mere 

varieret. Kontinuiteten og en minimum naturtilstand bliver i fremtiden bedre sikret via Natura 

2000 udpegningen, og det formodes at mængden af dødt ved øges de kommende år, da Gribskov 

dyrkes naturnært. 

Spørgsmålet er så, om der kan gøres mere for at skabe bedre rammevilkår for biodiversiteten i 

Gribskov? Det kan der selvfølgelig. Driften kan yderligere ekstensiveres og udover græsning og 

stævning kan også høslet anvendes mere end i dag. Nøglearter, som de for nyligt udsatte bævere, 

kan også i fremtiden hjælpe til at skabe lysåben og varieret natur. Driften bør netop koncentreres 

om at pleje og udvide de lysåbne områder, som forbedrer biodiversitetens rammevilkår.  

Inden for den nærmeste fremtid vil Gribskov blive en del af nationalpark ”Kongernes 

Nordsjælland”. Det minder om svensk naturforvaltning, men er dog ikke en generel måde at 

beskytte skovene i Danmark. Udpegningen vil sandsynligvis give skoven og biodiversiteten 

yderligere beskyttelse.   

 

9.3 Metoden og afgrænsning 

Der er undervejs i projektet arbejdet ud fra en hypotese om, at Natura 2000 udpegningerne giver 

biodiversiteten bedre rammevilkår end naturnær skovdrift. At arbejde på denne måde, hvor man 
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hele tiden forsøger at falsificere en hypotese, har været en ny fremgangsmetode for mig. Men det 

har vist sig at være en effektiv guideline gennem hele projektet og gjort arbejdet med 

problemstillingen lettere. I bagklogskabens klare lys ville det dog have været en fordel, at 

projektet var mere problemorienteret og knap så beskrivende. Det ville have gjort det lettere at 

konkludere på resultaterne. Til gengæld arbejdes der med de faktiske forhold i forvaltningen og 

ikke et opfundet problem.  

 
Generaliseringer 
Både Natura 2000 processen og naturnær skovdrift er store emner. Det har betydet, at der er 

foretaget relativt grove generaliseringer i projektet. Et væsentligt kritikpunkt er derfor, at 

resultaterne ikke kan henføres til samtlige danske skove. Denne kritik er berettiget. Det har fra 

starten ikke været meningen med projektet at give den enkelte skovridder redskaber til at dyrke 

skoven. Hensigten har været at undersøge om naturnær skovdrift eller Natura 2000 giver 

biodiversiteten de bedste rammevilkår. Resultaterne kan evt. føre til overordnede, fremtidige 

retningslinjer til forvaltning af skovene i Danmark. Projektet behandler altså skovdriften og 

biodiversiteten på et overordnet niveau og forsøger ikke at lave en samlet opgørelse over 

biodiversitetens tilstand i hele landet.  

 
Afgrænsning 
Biodiversitet er et bredt begreb, og derfor har det været nødvendigt at foretage en afgrænsning i 

projektet. Således er klimaændringerne og invasive arter ikke inkluderet i projektet. De anses 

ellers for at have stigende negativ for biodiversiteten, da konkurrence- og vækstforholdene 

ændres drastisk. I naturnær skovdrift er klimaændringerne indtænkt på den måde, at skoven bliver 

mere modstandsdygtig overfor storm. Der er på sin vis også taget højde for de invasive arter, da 

træartsvalget hovedsageligt er hjemmehørende arter. Hjemmehørende træarter er fordelagtigt 

for de hjemmehørende dyr og planter. Natura 2000 udpegningerne forpligter til at opretholde 

gunstig bevaringsstatus, hvilket indebærer en plejeplan til udpegningerne, hvori klimaændringerne 

og de invasive arter må indtænkes.     

Afgrænsningen fra det private skovbrug udgør ikke et problem for projektet. Resultaterne kan 

bruges i både privat og offentlig skov. Den største forskel på det private og offentlige er 

umiddelbart det økonomiske aspekt. Skov- & Naturstyrelsen er i statsskovene ikke afhængig af, at 

træproduktionen skal give overskud. De skal hovedsageligt producere ”natur og oplevelser”. 

Statsskovene har derfor som udgangspunkt lettere ved give biodiversiteten gode rammevilkår end 

det private. 

Biodiversiteten i Gribskov er under et stigende pres fra skovens mange brugere. Dette kan føre til 

konflikter om, hvorvidt oplevelser eller biodiversitet skal vægtes højst. Er området udpeget til 

Natura 2000, er der mulighed for at lukke dele af skoven af for offentligheden, til fordel for 

naturen. Hvis fx en Natura 2000 art kræver ro i yngleperioden kan en del af skoven lukkes af for 
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skovgæsterne. Samme mulighed har man ikke ved andre former naturbeskyttelse eller skovdrift. 

Den rekreative brug af Gribskov er dog høj i forhold til resten af de danske skove. Det er således 

ikke et landsdækkende problem.   

 
Litteratur 
Natura 2000 processen er beskrevet næsten udelukkende på baggrund af litteratur omkring, 

hvordan processen indtil videre har forløbet, hvordan den er planlagt fremadrettet, samt hvilke 

krav den skal opfylde. Derfor har det været nødvendigt at indsamle empiri fra fagpersoner, der i 

deres daglige arbejde har en berøringsflade med emnet og derfor besidder en ikke nedskrevet 

viden om emnet. Udtalelser fra enkelte individer kan ikke anses for alment gyldige og kan kun 

anvendes til at beskrive tendenser og holdninger. Risikoen er derfor, at projektet kommer til at 

bygge på falske forudsætninger. Men ved at sammenholde fagpersonernes udsagn i forhold til 

hinanden og litteraturen er denne risiko forsøgt mindsket. Den valgte teori er omfattende, da 

projektemnet er generelt. Det har givet en stor arbejdsbyrde i forhold til at skulle gennemlæse 

meget teori for at få et overblik over situationen. Det har dog været nødvendigt for at opnå en 

dybdegående indsigt i emnet.  

 

9.4 Fremtiden 

Natura 2000 processen har været meget langsommelig. Selve udpegningsprocessen blev forsinket 

og førte bl.a. til en åbenskrivelse fra EU kommissionen. Forsinkelsen har medført, at målsætningen 

om, at tilbagegangen af biodiversiteten skal standses inden udgangen af 2010 er blevet udsat til 

2020. Spørgsmålet er, hvor længe vi kan vente med at standse tilbagegangen i biologisk 

mangfoldighed, før uerstattelige værdier går tabt?  

Da Natura 2000 processen endnu ikke er færdig, er det svært at give et svar på, hvorvidt den har 

de forudsete påvirkninger eller ej. Ligeledes er det naturnære et relativt nyt fænomen i dansk 

skovdrift. Her er altså et oplagt opgaveemne, når tiden kommer til at evaluere processen.  

Natura kontra naturnær 
Den fremtidige statsskovdrift vil være naturnær kombineret med områder, der er udpeget til 

Natura 2000. Hverken Natura 2000 planerne eller den naturnære skovdrift formår hver for sig at 

tage 100 % vare på biodiversiteten. Kombineres de statiske Natura 2000 udpegninger med den 

dynamiske naturnære skovdrift og de gamle driftsformer, vurderes det, at der kan opstå en 

synergieffekt, der giver den biologiske mangfoldighed gode vilkår for at udvikle sig.  
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10. Konklusion  

Natura 2000 processen og naturnær skovdrift er begge relativt nye begreber i dansk forvaltning. 

Det er derfor vanskeligt at give et entydigt svar på, hvorvidt de formår at sikre den biologiske 

mangfoldighed i fremtiden. Men biodiversitetsmålene for 2010 er blevet udsat til 2020 og den 

biologiske mangfoldighed har det stadig elendigt. Derfor er der behov for en styrket indsats, der 

kan forbedre biodiversitetens rammevilkår. Indsatsen skal tage højde for, at det er umuligt, at 

opgøre biodiversiteten helt nøjagtigt, da den findes på så mange forskellige niveauer.   

Der er ingen krav fra EU til hverken metode eller niveau, når naturtilstanden og biodiversiteten 

skal opgøres. Det eneste krav er, at Natura 2000 områderne skal leve op til gunstig 

bevaringsstatus. Gunstig bevaringsstatus er i habitatdirektivet ikke præcist defineret. Det har ført 

frem til, at Danmark ikke anser dødt ved i skoven som et krav for, at den kan leve op til ”gunstig 

bevaringsstatus” - som de til gengæld gør i Sverige. For at kunne opgøre biodiversitetens status i 

EU anbefales det, at opgørelsesmetoderne ensrettes således, at der ikke sammenlignes på forkert 

grundlag.  

Statsskovbruget er i Danmark omlagt til naturnært skovbrug. Tankerne bag de naturnære 

driftsprincipper bygger på et holistisk natursyn, hvor skoven er dynamisk og foranderlig. 

Udpegningen af Natura 2000 områderne er, ligesom udpegning af reservater, en forholdsvis 

statisk og konservativ naturbevarelsesstrategi. En sådan statisk naturbevaringsform er ikke 

optimal for naturen, der altid er under udvikling. Der er samtidig en risiko for, at naturen inddeles i 

et ”A og B” hold. Ved naturnær skovdrift anses denne risiko for væsentligt minimeret, da samtlige 

statsskove drives sådant.  

En lang række faktorer såsom græsning, stævning, urørt skov, Natura 2000 udpegninger, 

traditionel og naturnær skovdrift har betydning for biodiversitetens rammevilkår i skoven. 

Hverken Natura 2000 planerne eller den naturnære skovdrift formår dog hver for sig at give 

biodiversiteten de ideelle rammevilkår. Den naturnære skovdrift har mange biodiversitetsfordele, 

da den bygger på naturlige dynamiske skovprocesser. Natura 2000 udpegningerne i skov er med til 

at sikre en minimumstilstand for truede naturtyper og arealer, som uden udpegningen ville være i 

risiko for at forsvinde.  

Kombineres den dynamiske naturnære skovdrift med gamle driftsformer og de statiske Natura 

2000 udpegninger, vurderes det, at der kan opstå en synergieffekt, der giver den biologiske 

mangfoldighed gode vilkår for at udvikle sig. Udpegning af Natura 2000 områder i skoven sikrer 

derfor ikke bedre rammevilkår for biodiversiteten end naturnær skovdrift. Tilsammen vil de 

derimod kunne hjælpe Danmark med at leve op til de internationale forpligtelser og standse 

tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Det anbefales også at indarbejde græsning og 

stævning mere i skovdriften, da disse vil bidrage yderligere til at skabe gode rammevilkår for 

biodiversiteten.   
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11. Perspektivering 

Arbejdet med international naturbeskyttelse og biodiversitetsbeskyttelse er fortsat meget vigtigt. 

Målsætningen om at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed har allerede vist sig 

umulig at indfri i 2010 og derfor kræver det en ekstra indsats, hvis vi skal nå målet i 2020. Det 

tyder på, at den nødvendige viden om biodiversitetsbeskyttelse findes, men at det nærmere er 

omsætning til praksis, der mangler. Indsatsen skal fremadrettet være tværfaglig, da uendelig 

mange forskellige effekter har indflydelse på biodiversitetens rammevilkår. 

Der vil fortsat blive arbejdet både med naturnær skovdrift og Natura 2000 i skovene, men for at 

standse tilbagegangen af biodiversitet, kræves en øget indsats. En øget indsats vil unægtelig koste 

penge. Græsning er en relativ dyr form for naturpleje, da det kræver konstant pleje. Stævning er 

ligeledes en relativ krævende og dyr driftsform uden de store indtægtsmuligheder.     

Der er i hverken Natura 2000 eller den naturnære skovdrift indtænkt nøglearter. Denne diskussion 

skal tages på nationalt plan, da det pt. kræver dispensation fra den gældende lovgivning at 

genindføre arter. Ikke desto mindre er der genudsat bævere ved Arresø, som med tiden vil hjælpe 

med til at skabe en mere varieret og lysåben natur. Ligeledes er det blot et spørgsmål om tid, før 

vildsvinet og måske endog ulven vil genindvandre fra Tyskland. De har alle dét tilfælles, at de er 

med til at skabe flere differentierede habitater og en større dynamik.     

For at nå målsætningen i 2020 bør der opsættes en række delmål, hvor man ikke ser isoleret på 

skoven. Et af disse kunne være at nedbringe de negative bivirkninger fra landbruget. Den høje 

atmosfæriske kvælstofsdeposition stammer fra landbruget og er skadelig for især de lysåbne 

naturtyper. Det nytter derfor ikke at se isoleret på skovene. Dansk landbrug fylder omkring 2/3 af 

landet, hvilket betyder at det er meget vigtigt at skabe sammenhæng i naturen, for at arter og 

naturtyper ikke bliver adskilte. Natura 2000 processen har endnu ikke haft nogen effekt på de 

udpegede arealer, da indsatsen endnu ikke er begyndt. Ligeledes er naturnær skovdrift et relativt 

nyt fænomen i statsskoven og derfor kan det p.t. være svært at se effekterne på biodiversiteten. 

Derfor er en fortsat overvågning af Natura 2000 processens og naturnær skovdrifts indvirkning på 

biodiversiteten nødvendig. 
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Bilag 5 – Henrik Vejre 2010, personlig 
kommunikation 
 

 

Hej Kaare 
  
ET PAR RETTELSER MED STORT 

 
>>> Kaare Tvedergaard Kristensen <kkr@dsr.life.ku.dk> 8. June 2010 19:23 >>> 

Hej Henrik  

Jeg er ved at være færdig med mit bachelorprojekt og har citeret dig to steder:  

Habitatdirektivet er blevet kaldt et museumsdirektiv, da naturbeskyttelsen via Natura 2000 risikerer at komme 
til at virke som et stillbillede af den pågældende naturtype (Johannsen 2010, personlig kommunikation). 
Habitatdirektivet KAN resultere i en konserverende form for naturbeskyttelse (Vejre 2010, personlig 
kommunikation).  

De udpegede områder skal efterfølgende forvaltes med udgangspunkt i udpegningsgrundlaget. Det betyder, 
at hvis man finder en bilag II art på et område og derfor udpeger det til Natura 2000 område, skal man sørge 
for, at den art altid vil være på den pågældende lokalitet. Denne forvaltningsform MÅ anses som værende 
statisk og konserverende frem for dynamisk. MAN VIL HAVE SVÆRERE VED AT acceptere at naturtyper 
ændres naturligt over tid. MEN RAMMERNE FOR NATURA 2000 AFVENTER UDVIKLINGEN AF EN 
RETSPRAKSIS (Vejre 2010, personlig kommunikation).  

Kan du stå inde for dette eller har du ændringer til teksten?  

Med venlig hilsen  

Kaare T. Kristensen  

Citat af Henrik Vejre <hv@life.ku.dk>:  
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BILAG 6 – Flemming Rune 2010, personlig 
kommunikation 
 

Hej Kaare. 

Tak for din mail. Dine spørgsmål er sværere at svare på, end du sikkert tror. 

”Opmåling” af biodiversitet er ikke noget, man sådan lige kan gøre. Biodiversiteten i skoven omfatter jo både 

alle organismerne (både dyr, planter og svampe) og deres levesteder. Det betyder, at registreringsopgaven 

sådan set er uendelig, og man må forsøge at skønne over biodiversiteten ved at bruge forskellige metoder. 
En metode er at udvælge indikatorarter og så lede efter dem. En anden metode er at kigge efter særlige 

strukturer i skoven, som peger på mange levesteder. Man kan både lede efter dem på prøvefeltniveau, på 
bevoksningsniveau, på skovniveau eller på landskabsniveau. Resultaterne kan blive meget forskellige, og det 

er vigtigt at bruge sin sunde fornuft og erfaring undervejs. Det er vanskeligt at udpege én enkelt 

fremgangsmåde som den rigtige, da der er fordele og ulemper ved alle de forskellige tilgange til 
problemerne. 

Skov- og Naturstyrelsen har ikke stået for en samlet registrering af skovenes biodiversitet, da en sådan 

endnu ikke er lavet. S&N har haft ansvaret for udpegning af habitatområder og kortlægning af Natura2000 

naturtyper i statsskovene, men man må gøre sig klart, at der også er meget af værdi uden for Natura2000 
områderne. I det åbne land har amter (og i dag kommuner) haft ansvaret for Natura2000 områderne. Nogle 

kommuner har selv udført en registrering, andre har overladt det til konsulentfrirmaer. 

Hvis dit sidste spørgsmål går på, om Natura2000 udpegning og beskyttelse er foregået ens i alle EU-landene 

er svaret, at det burde den være, men det er den helt sikkert ikke. Landene er bl.a. blevet enige om at 
vurdere naturtypernes ”bevaringsstatus”, men der er udviklet helt nationale modeller for at gøre dette. 

Det er meget svært at gennemføre en ensartet naturbeskyttelse i Europa, og der er store problemer i 

Natura2000 modellen. Men på den anden side ville mange lande (måske Danmark inklusive) have gjort 

endnu mindre, hvis Natura 2000 ikke havde været der, så... 

Håber disse små indspark kan være til nogen nytte. 

Bedste hilsner Flemming 

>>> Kaare Tvedergaard Kristensen <kkr@dsr.life.ku.dk> 03-05-10 14:52 >>>  

Hej Rune  

Jeg er for tiden ved at skrive min bachelor opgave og har i den forbindelse et par spørgsmål vdr. opmåling 
af biodiversitet. Min opgave omhandler hvorledes oprettelsen af Natura 2000 områder i skov kan sikre 

biodiversiteten.  
 

- Hvilke fire metoder er de mest anvendte til at måle biodiversiteten  
i skoven og hvilke er efter din mening de bedste?  

 

- Hvordan er det rent praktisk blevet gjort i Danmark og er det  
udelukkende Skov - og Naturstyrrelsen der har stået for registreringen  

i statsskovene?  
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Bilag 7– Johan Niss 2010, personlig 
kommunikation 
 

Hej, det går bra att använda mig som källa för de uppgifterna. För skydd av mindre 
områden så pekas de först ut som nyckelbiotoper, men det är inget regelrätt skydd utan 
ett beslut om att området är biotopskyddat krävs. Då får man också möjlighet att begära, 
liksom vid reservatsskydd, intrångsersättning. Nyckelbiotopsutpekandet innebär att 
markägaren först måste samråda med Skogsstyrelsen innan åtgärder får utföras så att inte 
naturvärdena äventyras. Ofta sparar markägarna på egen bekostnad området eller begränsar 
ved/timmeruttaget så att naturvärdena inte försvinner/skadas. 
 
Mvh, 
Johan 
_____________________________________ 
Johan Niss 
Naturskyddsenheten/Miljöavdelningen 
Tel.direkt: 044/040-25 21 92, Mobil 0708-31 13 95 
E-post: johan.niss@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Kungsgatan 13, 205 15 Malmö. 
Tel vxl: 040/044-25 20 00 
Besök oss gärna på www.lansstyrelsen.se/skane 
________________________________________ 
Från: Kaare Tvedergaard Kristensen [kkr@dsr.life.ku.dk] 
Skickat: den 26 maj 2010 17:04 
Till: Niss Johan 
Ämne: Re: SV: Natura 2000 i skog 
 
Hejsan Niss 
Många tack for din hjälp. Jag har brugt ditt svar i min uppsats två 
steder. Er det i orden att jag använder dej som kilde? Jag sender dig 
teksten så du kan läser om jag har förstået dig korrekt: 
 
Op mod 60 % af de udpegede Natura 2000 områder i Sverige er beskyttet 
på anden vis, enten som nationalpark, nøglebiotop eller lignende. 
Disse beskyttelser er nogen steder mere strikse end de nye Natura 2000 
udpegninger, da der i Sverige findes en lang tradition for forholdsvis 
restriktiv naturbeskyttelse. Ifølge Natura 2000-medarbejder ved Skåne 
Län Johan Niss, er Natura 2000 udpegningerne dog en forbedring i 
naturbeskyttelsen. Men det fortrukne beskyttelsesinstrument, som 
primært bruges i skov, er oprettelse af naturreservater (Johan Niss 
2010; personlig kommunikation). Dette kan foregå på flere måder, alt 
efter arealets størrelse. Ved større områder kan Länsstyrelsen opkøbe 
eller vælge at betale erstatning til lodsejeren for de restriktioner 
som pålægges skoven, den såkaldte ?intrångsersättning?. Ved mindre 
områder vil man typisk udpege områderne som nøglebiotoper. Inden for 
sådanne områder må ikke forekomme aktiviteter der kan skade naturens 
tilstand. Det er dog ikke meningen at alle Natura 2000 udpegningerne 
skal indgå i allerede beskyttet natur, men andre beskyttelsesformer 
såsom regulering via forbud, tilskud eller frivillige aftaler skal 
også bruges (Miljödepartementet 2010; Skåne län 2010; Stecher 2004; 
Naturvårdsverket 2003). 
 
Och: 
 
I Skåne ligger Hörby kommune der har syv Natura 2000 udpegninger. En 
af disse er ?Borstbäcken?, se bilag X der udgør et areal på 19,7 ha. 
Heraf er 16,4 bøgeskov på muldbund (9130). Derudover findes to 
prioriterede naturtyper hhv. blandskov med ær, ask etc. (9180). og 

https://webmail.dsr.life.ku.dk/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX.Bachelor&index=26
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Elle- og askeskov ved vandløb (91E0) (Länsstyrelsen 2006). Borstbäcken 
ligger ligesom mange andre Natura 2000 udpegninger også i et 
naturreservat. Det blev udnævnt til reservat, pga. naturværdierne og 
fordi det var udpeget som Natura 2000 område (Johan Niss 2010; 
personlig kommunikation). I opgørelsen for området fremgår 
forudsætningerne for gunstig bevaringsstatus: 
?Skoglig kontinuitet, varierad åldersstruktur på skogen, samt 
förekomst av strukturer såsom grova träd och död ved är 
förutsättningar för att uppnå och bibehålla höga naturvärden i 
områdets naturtyper. Olika strukturer, såsom grova träd, död ved och 
träd i olika nedbrytningsstadier, är betydelsefulla för en hög 
biologisk mångfald med ett antal sällsynta och hotade arter. En 
förutsättning för att uppnå en långsiktigt gynnsam bevarandestatus är 
en obruten kontinuitet av grova träd, död ved och trädsocklar? 
(Länsstyrelsen 2006; 3). 
 
Jag skickar gerna uppsatsen når den er helt färdig. 
 
Med venlig hilsen 
Kaare 
 
 
 
Citat af Niss Johan <Johan.Niss@lansstyrelsen.se>: 

[Skjul citeret tekst]  
Hej, lite korta svar på dina frågor och lite material som belyser 
frågorna bättre om du vill gräva djupare i ämnet. 
 
Skogen skyddas bättre med Natura 2000 områdena, men det 
skyddsinstrument som vi använder för att genomföra skyddet är med 
hjälp av naturrservat i första hand när det gäller skogen eftersom 
det krävs intrångsersättning för att uppnå gynnsam bevarandestatus. 
Skogen behöver ett starkare skydd såväl i produktionsområdena som i 
form av större arealer inom reservat och liknande. Bifogar rapport 
från Skogsstyrelsen som utvärderar miljökvalitetsmålet om biologisk 
mångfald i skogen (FU_Levande skogar(1)). 
 
Borstbäcken är nyligen beslutat som reservat sedan 2009. Det som en 
följd av naturvärdena och utpekandet som Natura 2000-område. Ligger 
på kommungränsen mellan Hörby, Sjöbo och Eslövs kommuner. Beslut och 
skötselplan är för stora dokument för att kunna överföras från min 
e-post. Om jag minns rätt blev reservatet lite större än 
Naturaområdet. Bevarandeplanen för Naturaområdet säger i huvudsak 
hur gynnsam bevarandestatus är tänkt att nås, den hittar du på vår 
hemsida: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/naturen_i_skane/Natur_och_vattenvard/Skyddad+natur/Nat
ura_2000/Sjobo/Borstbacken.htm 
 
 
Skogen kan inte uppnå gynnsam bevarandestatus utan död ved. En mer 
utförlig beskrivning av hur vår inventering av skogen i Natura 
2000-områdena bifogas. I en bilaga utvecklas vad som är gynnsam 
bevarandestatus i skogsmark enligt den bedömningen som gjordes då 
(sid 65-69). 
 
Skicka gärna din uppsats med jämförelserna. Alltid intressant att få 
arbetet belyst utifrån! 
 
Mvh, 
Johan 
 
 
Johan Niss 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/naturen_i_skane/Natur_och_vattenvard/Skyddad+natur/Natura_2000/Sjobo/Borstbacken.htm
http://www.lansstyrelsen.se/skane/naturen_i_skane/Natur_och_vattenvard/Skyddad+natur/Natura_2000/Sjobo/Borstbacken.htm
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Länsstyrelsen 
Naturskyddsenheten 
044-25 21 92 
0708-31 13 95 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Kaare Tvedergaard Kristensen [mailto:kkr@dsr.life.ku.dk] 
Skickat: den 21 maj 2010 17:20 
Till: Löfberg Marie; Niss Johan 
Ämne: Natura 2000 i skog 
 
Hej Marie & Johan 
Jeg er studerende på Københavns Universitet og er ved at skrive 
bachelor opgave om biologisk mangfoldighed och Natura 2000 i danske 
skoge. Jeg vil gerne jämföre med Natura 2000 processen i Sverige, 
derfor skriver jeg til jer med et par frogå. 
 
Skydds skogen i Sverige/Skåne, efter jeres mening, redan 
tillräckligt gennom t. ex naturreservat, nationalparker eller 
djur-/växtskyddsområden? Eller er Natura 2000-områdena med til at 
skydds naturen och den biologiske mangfoldighed bedre end før? ¨ 
 
Ligger Natura 2000 området ?Borstbäcken? (Hörby kommune ? områdeskod 
SE 0430141) redan i et område der er skydded på anden vis? 
 
Kan en skog opnå gynnsam bevarandestatus om den inte har död ved? 
 
Håber du kan hjælpe med at besvare mine frogå. På forhånd tak. 
 
Med venlig hilsen 
Kaare Tverdergaard Kristensen 
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Bilag 8 – Ida Dahl-Nielsen 2010, personlig 
kommunikation 
 
Kære Kaare 

  

Jeg har lige et par kommentarer: 
I mit første svar må du gerne bløde det lidt op så der står: Men der er ne hel masse andre områder og arter, 
som sikkert bliver mere overset, ... 
  

I forhold til Natura2000planerne og dynamik står der i udkast til planerne: 
Skovnaturtyper sikres. Der kan være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme 
forekomster, der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 
  

Selv er jeg lidt spændt på hvordan dette vil blive håndteret. 
  

Held og lykke med opgaven 

  

vh Ida 

  
  
 

 
Fra: Kaare Tvedergaard Kristensen [mailto:kkr@dsr.life.ku.dk]  

Sendt: 7. juni 2010 18:04 

Til: Dahl-Nielsen, Ida 
Emne: Re: Spørgsmål fra en studerende 

Hej Ida  

Tak for hjælpen med mine spørgsmål.  

Jeg sender et udsnit af min opgave som du gerne må godkende hvis du kan. Jeg citerer dig fra den snak 
vi havde da jeg var på besøg hos S & N.  

Med venlig hilsen Kaare    

Citat af "Dahl-Nielsen, Ida" <iddni@sns.dk>:  

Kære kollegaer  

Kaare er i gang med et projekt om biodiversitet og Natura2000 i de danske statsskov og bruger Gribskov som case. Han 
har tidligere været oppe og snakke med sns, Nordsjælland. Nu har han nogle supplerende spørgsmål, som jeg har brug 
for lidt hjælp til at svare på - så kom gerne med lidt input.  

Vh Ida  

1 Findes der en opdateret bevoksningsliste for Gribskov? 

Ja, den ligger i et program, der hedder Proteus - visse "skovnørder" i 

Haraldsgade kan vist transportere data over til et excel-regneark.  

Har du behov for et mindre areal i Gribskov eller er det for hele skoven for det 

sidstnævnte er vist en større sag!  

2. Findes en opgørelse over mængden af dødt ved Gribskov? 

Ikke en samlet opgørelse men i forbindelse med Natura2000 registreringen er der 
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inden for de enkelte habitatnaturtyper skrevet antal ha op med dødt ved over en 

vis mængde. Det er opgjort både for stående og for liggende (dbh over 25 ved en 

højde > 2 m)  

 

3. Må der gødes i statsskovene og bliver der gødet i Gribskov? 

Der må gerne gødes i statsskovene. I Gribskov sker det kun i juletræskulturene 

og kun med økologisk hønsemøg.  

4. Findes der en driftsplan for Gribskov? 

Ja, der findes en driftsplan, men den er vældig forældet og findes ikke i et let 

tilgængeligt computerformat. 

Der arbejdes på en ny  

5. Hvor store arealer græsses og stævnes i Gribskov? 

Det er kun meget få arealer der stævnes. ?? ha (SAR?)  

Der græsses ca. ?? ha i Gribskov (NEW?)  

6. Til den Natura 2000 plan der pt. er i høring: Hvad hedder metoden  

brugt til "vurdering af tilstand" (side 16) som bygger på inddeling  

i et artsindeks og et strukturindeks? Er det Geus UNA-indeks der er  

brugt, eller har S & N selv udarbejdet retningslinjerne på baggrund  

af DMU rapporter?  

 

Der findes to dokumenter:  

Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper og 

levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder. Udarbejdet af 

Skov&Landskab, 2006  

samt  

Retningslinjer for den statslige Natura 2000-planlægning: Målsætning og 

indsatsprogram. Blst 2009  

Men jeg synes nu ikke helt at de helt giver svar på spørgsmålet - står det bedre 

beskrevet et andet sted? (HC?)  
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Bilag 9 – Christina Odgaard 2010, personlig 
kommunikation 
 

Emne:  Bachelorprojekt om Natura 2000 

Kære Kaare, 
 
Flemming har videresendt din forespørgsel til Skov- og Naturstyrelsen, som står for 
N2000-planlægningen i skov. 
 
Til dit første spm. er vores svar, at vi ikke er færdige med at fastlægge hvordan de 
kortlagte skovnaturtyper kan forvaltes m.h.p. fastholdelse/opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus - herunder hvor megen naturlig dynamik der vil kunne accepteres i lyset 
af habitatdirektivet. 
 
Til dit andet spm. er svaret nej: Skønt en meget stor og ret så repræsentativ del af den 
biologisk værdifulde skovnatur er indeholdt i N2000-netværket, omfatter det ikke alle de 
former for biodiversitet, som findes i vore skove. Visse skovtyper og formentlig også 
arter er ikke repræsenteret. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christina Odgaard 
Forstfuldmægtig  
Natur og Skov 
Dir. tlf.: 72 54 25 15 
chr@sns.dk 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Kaare Tvedergaard Kristensen [mailto:kkr@dsr.life.ku.dk]  
Sendt: 24. maj 2010 15:22 
Til: Nielsen, Flemming; Jørgensen, Kenneth Bo 
Emne: Bachelorprojekt om Natura 2000 
 
Hej 
Jeg er studerende på KU ? LIFE og er pt. ved at skrive bachelorprojekt   
omhandlende biodiversitet og Natura 2000 processen i de danske   
statsskove. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål, som jeg håber   
I kan hjælpe med at besvare. Såfremt I ikke er de rette at spørge om   
Natura 2000 i skov, håber jeg I vil sende mailen videre til rette   
vedkommende. 
Natura 2000 udpegningerne sker på baggrund af Habitatdirektivet og   
Fuglebeskyttelsesdirektivet herunder Ramsar-områderne.   
Habitatdirektivet bliver af nogen kaldt ?museumsdirektivet? da   
naturbeskyttelsen via Natura 2000 udpegninger kommer til at virke, som   
et statisk stillbillede af den pågældende naturtype. En skovnaturtype   
vil naturligt undergå forandring over tid. Dette er ikke muligt når   
den er udpeget som Natura 2000 skov. En Natura 2000 skov kræver altså   
en vis form for pleje for fortsat at kunne leve op til ?gunstig   
bevaringsstatus?. 
?Er By- og Landskabsstyrelsen enig i denne kritik og er der i så fald   
gjort noget for at skoven kan udvikle sig over tid? 
?Er By- og Landskabsstyrelsen af den opfattelse at Natura 2000   
udpegningerne alene er et tilstrækkeligt middel til at beskytte   
biodiversiteten i skovene? 
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