
 
 
Kort beskrivelse af By- og Landskabsstyrelsen: 
 
By- og Landskabsstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet. Styrelsen varetager de 
statslige, overordnede interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes 
arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Hovedinteressenterne er 
Danmarks 98 kommuner og 5 regioner. 
 
By- og Landskabsstyrelsens fokus er:  

• at skabe rammerne for en rig og varieret dansk natur  
• at sikre en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark  
• at skabe grundlag for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både 

byvækst, store sammenhængende naturområder af høj kvalitet samt erhverv 
• at Danmarks byer og landskab udvikler sig med respekt for både natur og vækst. 

 
Styrelsen har en høj faglig viden om planlægning og naturvidenskab. 
 
By- og Landskabsstyrelsen består af fire faglige enheder – Vand, Natur, By og Landsplan – et 
sekretariat for personale og økonomi, en juridisk enhed, samt Miljøministeriets syv, lokale 
miljøcentre. Miljøcentrene tager sig af de konkrete miljø-, natur- og planopgaver. Endvidere er 
sekretariatet for Miljøportalen placeret i styrelsen. 
 
Kort beskrivelse af Skov- og Naturstyrelsen: 
 
Skov- og Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet. Styrelsen beskæftiger sig med opgaver 
inden for bl.a. konkret naturforvaltning, danske nationalparker, friluftsliv og skovbrug samt driften af 
Miljøministeriets ca. 200.000 ha skov- og naturarealer. Hovedinteressenterne er borgere, 
lodsejere, grønne organisationer og erhvervsorganisationer. 
 
Skov- og Naturstyrelsens hovedfokus er, at sikre naturoplevelser til danskerne, skabe og 
genoprette mere natur og at varetage den konkrete forvaltning af Danmarks vilde dyr og planter. 
Ud over naturindsatsen på de statsejede naturarealer, arbejder Skov- og Naturstyrelsen for at 
indgå grønne partnerskaber med f.eks. kommunerne om naturpleje og naturformidling. 
 



Styrelsen satser på at have en høj naturfaglig viden om skov, naturpleje, naturgenopretning og 
artsforvaltning samt formidling af naturoplevelser.   
 
Udover en central enhed i København består Skov- og Naturstyrelsen af 19 statsskovdistrikter 
fordelt over hele landet. 6 statsskovdistrikter fungerer desuden som landsdelscentre, der bl.a. 
koordinerer udvikling af ny natur, og 3 distrikter er ligeledes driftsregioner.  
 


