Skovene
omkring os
Det internationale Skovår 2011

De Forende Nationer (FN) har valgt 2011
til et internationalt skovår
Med skovåret ønsker FN at øge opmærksomheden på skovenes
betydning for verden og på alt det, skoven giver os mennesker.
Og FN ønsker at sætte fokus på bæredygtig skovdrift, beskyttelse
og udvikling af alle typer skov rundt om i verden.
FN har valgt ”Forests for People” som motto for Det internationale
Skovår.
Du kan læse mere om formålet med FN’s internationale skovår
på FN’s hjemmeside: www.un.org/en/events/iyof2011
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Skoven kan det hele
Forord

Der er ikke uden gode grunde, at vi fejrer
skovens år og skovens dag. For skoven kan
det hele. Den giver os en fantastisk natur,
der rummer enestående oplevelser. Den
er vores klodes lunger. Den er et alsidigt
spisekammer og et uvurderligt medicinskab. Og så består den af verdens mest
miljøvenlig råstof.
Skoven er med til at definere Danmark.
Man kommer uvilkårligt til at tænke på den
lyse bøgeskov i maj, når man skal fortælle
om vores land. Alligevel er Danmark ikke et
skovland. I starten af 1800-tallet var skoven
nemlig næsten udryddet. Siden har vi fået
mere og mere skov. Ambitionen er, at en
femtedel af Danmark er dækket af skov
ved udgangen af dette århundrede. Der
er nemlig mange gode grunde til at få
mere skov og ikke kun i Danmark.
For det første er det i Brasiliens dybe jungle
og i Sibiriens udstrakte skove, at vi finder
en lang række af jordens arter af dyr og
planter. Det er fra mange af disse dyr og
planter, at vi har hentet vores medicin.
Desværre er mange af skovens dyr og
planter, truet af udryddelse.

For det andet rummer skovene verdens
mest miljøvenlige råstof. Træ er en fornybar ressource, der vokser på sol, vand og
luftens kulstof. Træ er et fleksibelt materiale,
der kan anvendes til alt fra frimærker til
store bygninger. Træ giver ikke affald, men
er en miljøvenlig energikilde, der kan
erstatte kul, olie og gas. Og træet binder
CO2 fra luften og lagrer det i hele sin levetid.
For det tredje danner skovene rammen om
en enestående natur, hvor vi mennesker
har mulighed for at tanke ny energi. Det
kan enten ske i fuld fart på en mountainbike eller ud af en motionssti. Eller det kan
ske i fuldstændig stilhed på en uforstyrret
plet i den dybe skov.
Alt det – og mere til – får vi fra skovene.
Det kan du læse meget mere om i dette
hæfte, hvor en række eksperter, virksomheder og organisationer giver deres bud
på skovens betydning.
God læselyst – og god skovtur
Karen Ellemann
Miljøminister
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Vi skal passe godt på
verdens skove
Kunsten er at finde den rette balance mellem benyttelse og
beskyttelse – og de rigtige virkemidler til at nå målene.

Vidste du, at…
Verdens skove
dækker 31 % af
klodens landareal.
Der ryddes ca. 13
mio. ha skov årligt,
overvejende i troperne. Tilplantning
og tilgroning udgør
knap 8 mio. hektar.
Nettotabet er derfor
ca. 5 mio. hektar
– lidt mere end
Danmarks areal.

Aldrig tidligere har skovene stået så højt på
den internationale dagsorden. Og det med
god grund:
Skovene, og træ fra skovene, er vigtige i
vores kamp mod den globale opvarmning,
og skovene er selv påvirket af klimaforandringer. Mere end to tredjedele af verdens
dyr og planter på land er knyttet til skovene.
Mere end 1½ milliard mennesker verden
over er afhængige af skove. Skovene skaffer
dem brændsel, byggematerialer, græsningsarealer, frugt, nødder og vildt mm.

Selvom skovene er meget forskellige og
bruges forskelligt, så er udfordringen
principielt den samme overalt: At sikre en
skovdrift der er bæredygtig, dvs. finde den
rette balance mellem benyttelse og beskyttelse - og de rette midler til at sikre, at det
kommer til at ske.
Herhjemme har vi ryddet det meste af vores
oprindelige skov for flere hundrede år siden,
og er nu i en fase med genopbygning. Vi
planter ny skov. Andre lande har stadig
bevaret meget af deres oprindelige skov,

CHRISTIAN LUNDMARK JENSEN
SPECIALKONSULENT
NATURSTYRELSEN

men ser den nu forsvinde eller blive
overudnyttet. Det gælder især i troperne.
Noget af skovrydningen skyldes, at man
bevidst fjerner skoven til fordel for landbrug,
minedrift eller andet. Andre steder foregår
skovrydningen ukontrolleret og ofte ulovligt.
Danmark bidrager til at hjælpe lande med
at passe bedre på skovene. Det sker bl.a.
gennem bistandsarbejde og internationalt
samarbejde.
Det sker også gennem politik for handel
med træ. Her er der efter pres fra bl.a.
Danmark vedtaget en ny EU-regulering,
som stiller øgede krav til træbranchen om
deres kendskab til træets oprindelse.
Formålet er at eliminere risikoen for at der
sælges ulovligt fældet træ i EU.
Naturstyrelsen har også udgivet en vejledning om køb af lovligt og bæredygtigt
produceret træ. Det kan fx ske ved at købe
træ og træprodukter, som er certificeret
efter en ordning, der anbefales af Naturstyrelsen. På den måde kan man som forbruger bidrage til at skovene bevares og
udnyttes på en bæredygtig måde.
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Skovene er med til at
regulere klimaet
15 procent af den menneskeskabte forøgelse af CO2 i atmosfæren
skyldes, at der er blevet ryddet store skovområder rundt om i verden.
Derfor skal der nu mere fokus på at rejse ny skov på kloden.

Vidste du, at…
Ved plantning af
blot 1 hektar løvskov bindes der
cirka 10 tons CO2
om året i de 100
år, det tager
skoven at vokse
op.
Det svarer til én
gennemsnitsdanskers årlige
CO2 - udledning.

Det kan siges meget enkelt. Jo mere skov
vi fælder rundt omkring på kloden, desto
mere af den CO2, vi mennesker lukker ud
i atmosfæren, bliver i atmosfæren. Derved
øges den globale opvarmning. Træerne
opsamler og opbevarer nemlig CO2 fra
atmosfæren.
Derfor er verdens skove en vigtig regulator
i forhold til de menneskeskabte klimaforandringer. Og derfor har det haft store konsekvenser, at der er fældet så meget skov
rundt omkring i verden de seneste årtier.

Faktisk står den massive skovrydning for
ikke mindre end 15 procent af den menneskeskabte forøgelse af CO2 i atmosfæren.
Heldigvis accepterede politikerne i forbindelse med COP15-topmødet i København
videnskabens budskab om, at vi mennesker
er ved at ændre klimaet, og de satte det
mål, at vi skal begrænse den menneskeskabte
globale opvarmning til max. 2 grader. Det
betyder, at der internationalt nu er kommet
meget mere fokus på at forhindre, at der
bliver fældet endnu mere skov.

KATHERINE RICHARDSON CHRISTENSEN
PROFESSOR
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Og det er nødvendigt med den slags
handling. Forskere er enige om, at der er
en grænse for, hvor meget skovareal vi
mennesker kan tillade os at fjerne, hvis
jorden skal kunne opretholde mange af
dens vigtige funktioner. Derfor er det vigtigt
at bevare den skov, vi har – og så ellers få
plantet mere skov, sådan som vi fx er i gang
med i Danmark. Hvert land – også et lille
land som Danmark - har en forpligtelse til at
bevare og reetablere skov- og andre naturarealer, ikke mindst som led i kampen mod
menneskeskabte klimaforandringer.
Dertil kommer, at man, især i naturskovene,
finder økosystemer med mange forskellige
dyr og planter. De systemer er mere robuste
over for bl.a. klimaforandringer end økosystemer med færre dyr og planter. Flere skove
kan således være med til at sikre stabile og
naturlige kredsløb på kloden, også når
klimaet forandre sig.
Endelig er det vigtigt at huske, at træerne
også er vigtige i forhold til jordens vandkredsløb, fordi de er med til at holde en høj luftighed. Det kan hjælpe med at sænke temperaturen i byerne, og så holder skovene på
vandet, så vi i fremtiden er sikret drikkevand.
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Storleverandør af
miljøvenlig energi
Ikke mange tænker over det: Træ er verdens mest miljøvenlige råstof. Træ
i huse, biler og broer fjerner CO2 fra luften og dæmper drivhuseffekten. Og
brugte træprodukter er ikke affald, men kan brændes og give miljøvenlig
energi. Træ leverer næsten halvdelen af Danmarks vedvarende energi.

Vidste du, at…
Træprodukter er
lige så godt for
miljøet som genbrug.
Begge dele sparer
på ressourcerne,
træer vokser nemlig,
og er en fornybar
ressource. Og begge
dele sparer affald da
træ kan brændes af
og give miljøvenlige
energi.

Det er kendt, at skovene gør meget stor
gavn for klimaet og kan bruges i kampen
mod den globale opvarmning: Træerne
suger CO2 ud af luften, og det dæmper
drivhuseffekten.
Færre tænker over, at skovene også er
storleverandør af vedvarende energi.
Træer lever af solenergi til at vokse af
gennem deres lange liv ude i skovene.
Den solenergi udnytter vi ved at varme
huset op med brænde eller træpiller, og

når kraftværkerne fyrer fx med træflis og
laver varme, varmt vand og elektricitet.
Træ er den energikilde, der bidrager klart
mest til at gøre Danmarks energiregnskab
bæredygtigt. 44 procent af den vedvarende
energi i Danmark kommer fra træ. Det er
dobbelt så meget som fx vind. Af Danmarks
samlede energiforbrug dækker træ 7 procent.
Men er det ikke synd at fælde træerne bare
for at brænde dem af, spørger nogen? Nej,
heldigvis ikke. Energitræ produceres i skove,

MARTIN EINFELDT
KOMMUNIKATIONSCHEF
DANSK SKOVFORENING

der er beregnet til denne produktion,
og det er næsten alle danske skove.
Skovbruget planter 20 gange flere træer
end der skal stå tilbage efter 100 år til
kvalitetstræ til fx huse og møbler. I dette
lange forløb tyndes de mange overskydende
træer ud og bruges til energi, plader og
papir. Og skoven suger lige så meget CO2
ud af luften, også efter at nogle af træerne
er fjernet. De tilbageværende træer vokser
bare så meget mere.
Denne træproduktion gavner klimaet
og miljøet, fordi alt dette træ kan bruges
i stedet for kul, olie gas, stål, aluminium,
beton og plast.
Derfor er træ nøglen til en bæredygtig og
fossilfri fremtid. Vi skal bruge masser af træ,
både til energi og til produkter, så vi får
brug for masser af skove.
Det er endnu et fantastisk plus ved et
samfund baseret på træenergi og træprodukter: Der bliver plantet træer i stedet
for pumpet olie. Så får vi flere skove.
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Intet kan konkurrere
med træ
Lige siden IKEA i 1969 slog dørene op til sit første varehus i Danmark, har
træ været omdrejningspunktet i virksomhedens produkter. Det skyldes, at
der aldrig er kommet et materiale, som i anvendelighed eller i pris kan tage
kampen op mod træet.

Vidste du, at…
Træ er verdens
stærkeste materiale
i forhold til vægten.
Derfor er højhuse
af træ kraftigt på
vej frem.
Desuden er træ
elastisk, og derfor
bliver træhuse fx
stående under
jordskælv, hvor betonhuse kollapser.

Der er en rigtig god grund til, at der er træ i
hele 70 procent af produkterne hos IKEA.
For det første har træ en enorm anvendelighed og kan benyttes i alle mulige former
– og dermed i mange forskellige typer af
møbler og andre træprodukter. På den måde
passer det perfekt ind i IKEAs sortiment.
For det andet er prisen meget konkurrencedygtig og dermed selvfølgelig
interessant for IKEA. Derfor holder vi i
virksomheden fast i træ – også selv om

vi gennem årene har testet og afprøvet
alternativer. For de har i sidste ende altid
tabt til træet.
Inden for en overskuelig fremtid bliver træ
en knap ressource, og derfor er det vigtigt
for IKEA at agere ansvarligt og bæredygtigt,
når vi indkøber træ. Vi accepterer derfor
ikke ulovligt fældet træ eller træ, der stammer fra intakte naturskove, og vi stiller krav
til leverandørerne om, at de er i stand til at
spore oprindelsen af det træ, de bruger. Det
er desuden på sigt IKEAs mål kun at bruge

JONAS ENGBERG
SUSTAINABILITY MANAGER
IKEA

træ, der stammer fra skove, der er
certificeret som ansvarligt drevne.
IKEA køber primært sit træ i Polen, Kina,
Rusland, Rumænien og Sverige – og i alle
de lande er vi aktive i projekter, der skal
give flere certificerede skovarealer.
Vi har fx været med til at fordoble de
certificerede skovarealer i Kina og bidraget
til at gøre Rusland til det land i verden, der
har næstflest certificerede skovarealer.
Og på et mere overordnet plan arbejder
vi sammen med bl.a. WWF Verdensnaturfonden om at bekæmpe ulovlig træfældning.
Hos IKEA vil vi med andre ord gerne gå
forrest med nye ideer og løsninger til
boligindretningen – og det kan vi med
produkter af træ.
Men på den anden side vil vi også bidrage
til at skabe en verden, hvor vi passer bedre
på miljøet, jordens ressourcer og hinanden.
Det kan vi bl.a. gøre i forbindelse med de
mange skovprojekter, vi er en del af.
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Skoven rummer meget
mere end træer
Over halvdelen af de 30.000 forskellige plante- og dyrearter, der findes
i Danmark, ville ikke være der, hvis vi ikke havde skov. Og det er ikke
mindst om foråret, at det hele er i fuldt flor eller firspring.

Vidste du, at…
Skoven er også
vigtig for dyr og
planter, fordi den
vokser i højden.
Det giver forskellige lag af lys og
fugtighed, og det
betyder fx, at der i
trækronerne lever
fugle og insekter,
der ikke ville være
der, hvis der kun
var skovbund .

Hvert forår springer bøgen ud til lyden af
sangfuglene, der er vendt hjem fra Afrika.
Imens blomstrer de hvide anemoner i
skovbunden, frøer og tudser søger til
vandhullerne, og råen er drægtig og
skænker nye lam til verden sidst i maj.
Forårsskoven er fuld af hormoner, lyster
og luner – og dermed også af spændende
oplevelser for den opmærksomme
iagttager.

Og der er nok at kigge på. Mere end halvdelen af de planter og dyr, vi har herhjemme,
er nemlig knyttet til skoven.
Samtidig rummer skovene også mange af
vores truede dyre- og plantearter, som vi
skal gøre en ekstra indsats for at bevare.
Det gør man bedst ved at have skove med
forskellige træarter, og skove hvor der både
er unge, gamle og døde træer. Det giver
nemlig mulighed for at mange forskellige
insekter, fugle, svampe og planter kan leve
her.

NIELS LISBORG
SKOVFOGED
NATURSTYRELSEN

Af de 30.000 plante- og dyrearter i Danmark, er en femtedel undersøgt for, om de
er truede eller ej. En tredjedel af de undersøgte arter er placeret på en såkaldt
rødliste, fordi de desværre er forsvundet,
truede eller sårbare. En stor andel af de
truede arter er knyttet til skov. Heldigvis
skabes der i disse år flere og flere levesteder – og det kan være med til at vende
udviklingen.
Men også dyrene selv kan være med til
at genskabe en natur, hvor naturens egen
dynamik får lov til at råde. Det gælder især
bæveren, som nu er blevet sat ud flere steder
i Danmark. Fugtige skovpletter, små søer,
dødt ved i skoven og i vådområder og lysninger i de tætte pilekrat er eksempler på,
hvad bæveren kan give tilbage til vores natur.
Dette er levesteder, der ofte er en mangelvare
i vores danske natur, og levesteder for mange
af vores truede plante- og dyrearter.
Skovenes mangfoldighed af dyr og planter
kan man konstatere ved selvsyn, hvis man
bevæger sig i skoven i maj. Det er på det
tidspunkt, fuglene synger kraftigst, og skoven
præsenterer sig smukkest i sin nyudsprungne
og jomfruelige klædedragt.
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Unikke natur- og
friluftsoplevelser for alle
Der er så mange muligheder, udflugter og aktiviteter i de danske skove, at
de er danskernes foretrukne friluftssted – og det gælder både børn, unge,
voksne og ældre.

Vidste du, at…
Det er generelt tilladt
at cykle på stier og veje
i de danske skove , men
for ikke at ødelægge
skoven og dens fortidsminder må du ikke
cykle i skovbunden og
ned af skrænter eller
på stendiger.
I 28 områder har
Naturstyrelsen anlagt
særlige mountainbikeruter.

Det er i skoven, at vi fornemmer Danmark.
Det er her, de forskellige årstider træder
tydeligst frem.
Det er her, anemone-tæppet folder sig ud,
det er her, bøgen springer ud – og det er
her, trækronerne lukker sig om os og
skaber et helt særligt rum, som ikke findes
nogle andre steder i Danmark. Vi elsker
naturligvis også at kigge ud over heden
eller spejde ud over Vesterhavet, men det
er i skovens haller, vi kommer tæt på fuglesangen, dyrelivet og planterne.

Og det er en af grundene til, at de danske
skove er blevet danskernes foretrukne
sted, når de skal leve friluftslivet. Skoven er
Danmark og en del af den danske folkesjæl – også fordi det er et af de steder, vi
kommer, når vi skal hygge os og slappe af
eller være aktive sammen med familie og
venner.
I skoven er der både plads til planlagte
aktiviteter og mere spontane indfald. Det
kræver ikke, at man bestiller tid i forvejen,
og det passer rigtig godt ind i danskernes

JAN ERIKSEN
DIREKTØR
FRILUFTSRÅDET

rytme. Skoven er der, når vi vil bruge den,
og ofte er vi der samme med andre, så der
også ligger en stor fællesskabsfølelse
i at bevæge sig ud i naturen.
Når danskerne er så flittige brugere af
skoven, gavner det ikke kun deres egen
sundhed og velvære – men også naturen.
Kun ved at færdes i naturen og bruge den
som en del af vores hverdag, lærer vi
nemlig også at passe på og beskytte
naturen. For selvfølgelig skal vi bruge den,
men vi skal også passe på den, så vi både
kan leve af og med den i mange generationer endnu.
Desuden gemmer statsskovene på en
række særlige tilbud til danskere i alle aldre.
Børnene kan her frit tumle rundt i skovbunden eller måske finde frem til en af de
naturlegepladser, som Naturstyrelsen har
opført rundt omkring i landet.
De unge kan også kaste sig ud i seje
fritidsaktiviteter som mountainbike eller
klatring, og børnefamilierne kan tage på
telttur eller bruge nogle af de bålhuse, grillpladser eller madpakkehuse, der er strøet
ud over skovlandskabet i det meste af landet.
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Det blå guld
Skovene spiller en vigtig rolle for, at vi også i fremtiden kan hente rent
grundvand op til danskerne. Alene på Sjælland er der siden 2002 lavet 10
skovrejsningsprojekter for at sikre fremtidens drikkevand.

Vidste du, at…
Der dannes den sammen
mængde grundvand under
løvskov som under drænede
landbrugsarealer. Tidligere
mente man ikke, at det var
tilfældet, fordi regnvandet
bliver hængende i trætoppene, men forskerne ved nu,
at langt det meste grundvand
dannes om vinteren, hvor der
ikke er blade på træerne – og
derfor er der ingen forskel
mellem skov og marker, hvis
der er tale om løvskov.

Mange steder rundt om i verden, hvor
drikkevand er en mangelvare, regnes vand
for fremtidens guld. Både teknologisk og
økonomisk vil vi derfor mange steder i
verden i de kommende år se et stort fokus
på, hvordan vi kan sikre rent drikkevand.
Helt så pressede er vi på ingen måde i
Danmark. Faktisk er 99 procent af det
grundvand, vi henter op til danskerne, så
rent, at det kan sendes urenset videre til
forbrugerne. Det er enestående i forhold til
mange andre lande, hvor vandforsyningen

ANNE SCHERFIG KRUSE
SEKTIONSLEDER
KØBENHAVNS ENERGI A/S

Hvert år lukkes cirka 100 vandboringer, fordi
der er for mange pesticider i vandet.
Det betyder, at vi skal gøre en ekstra indsats
for at beskytte grundvandet - og her spiller
de danske skove en væsentlig rolle. Alt det
vand, vi henter op under skovene, er nemlig
uden pesticider og gødning, og det gør, at
vi altid kan være sikre på en høj kvalitet.

ofte er baseret på indvinding fra søer og
vandløb, og hvor vandet er tilsat klor, eller
på miljøbelastet grundvand, der har gennemgået kemisk rensning.

Derfor har vi i Københavns Energi, hvor
vi dagligt forsyner omkring en millioner
mennesker i Storkøbenhavn med vand,
siden 2002 arbejdet sammen med Naturstyrelsen om at rejse mere skov for fortsat
at sikre rent grundvand. Det er blevet til 10
forskellige skovrejsningsprojekter fra Hillerød
over Greve til Ringsted, og det bliver til i alt
4.000 hektar ny skov – et område, der
svarer til hele 8.000 fodboldbaner.

Alligevel må vi også herhjemme gøre noget
for, at vi i fremtiden skal kunne tænde for
vandhanen, uden at bekymre om os, om
der er nok – og om kvaliteten er god nok.
I løbet af de seneste 20 år er en række
drikkevandsboringer rundt om i landet
allerede blevet lukket på grund af forurening fra fx kemiske stoffer fra landbruget.

Ud over den gode kvalitet af vand fra
skovene, er der også andre fordele ved at
skabe vand på denne måde. For det første
er det den metode, der sætter det mindste
miljømæssige fingeraftryk og samtidig binder
en stor mængde CO2. For det andet giver
det flere nye skove og naturområder, der
kan bruges som grønne åndehuller af alle.
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Skoven giver øget
sundhed og velvære
Folk, der bor tæt på skov og grønne områder, lever længere end andre. Ikke
kun fordi de bor i naturen – men også fordi de bruger naturen til afslapning
og motion. Samtidig er skoven et fristed for mange socialt udsatte grupper.

Vidste du, at…
De to mest populære
idrætsaktiviteter blandt
voksne danskere foregår i naturen – nemlig
vandreture og jogging.
Naturstyrelsen opretter
i øjeblikket en række
såkaldte sundhedsspor,
hvor man kan træne
og få tips til træning,
i skovene over hele
landet.

Det er ikke så længe siden, at det verdensberømte engelske lægetidsskrift The Lancet
kunne afsløre, at der er en klar sammenhæng
mellem det at bo tæt på grønne områder
og længere levetid.
Skovene forbedrer med andre ord ikke kun
miljøet, men også menneskers sundhed - ikke
mindst fordi vi bruger de grønne områder
til motion og afslapning, når der er nem
adgang til dem. Fx mener 8 ud af 10 voksne
danskere, at naturen har stor eller nogen
betydning, når de dyrker sport eller motion.

Hvis man skal sige det lidt populært, er
skovene i virkeligheden Danmarks største
motionscenter. Her kræves der ingen
medlemsgebyrer, faste træningstider eller
begrænsende åbningstider, og det benytter
rigtigt mange sig af. Enten fordi de ikke
bryder sig om fitnesscentre og idrætshaller,
eller også fordi de dyrker sportsgrene som
mountainbike, jogging eller orienteringsløb,
der er afhængige af naturen. Og det at
bevæge sig ud i naturen giver – alene eller
med familie og venner – i sig selv motion
og virker afstressende.

Sven Koefoed-Hansen
vicedirektør
Naturstyrelsen

Samtidig er skovene også et sted, hvor det
er muligt at gøre noget for socialt udsatte
grupper – og det har Naturstyrelsen i dag
stort fokus på.
Fx gennem en partnerskabsaftale med
Red Barnet, hvor udsatte børn kommer ud
i naturen og mærker glæden ved at være
aktiv og sammen med andre. Et andet
eksempel er et skovhjælperprojektet i Vestskoven ved København, hvor udviklingshæmmede får mange andre muligheder
og udfordringer end dem, de normalt er
vant til. De får bl.a. arbejdsopgaver i naturcentret og hjælper med oprydning, madlavning og vedlighold. Et tredje eksempel
er et samarbejde med Holstebro Kommune,
som både skaber nye muligheder for langtidssyge og unge, der har det svært i skolen.
I skoven kan man bare gøre tingene. Det
kræver ikke planlægning og aftaler og
er ikke så firkantet som så mange andre
steder. Her kan man gøre tingene, når man
har lyst, og det er en stor hjælp for alle –
både dem, der selv drager ud i skoven,
og dem, der har brug for et ekstra skub.
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På vej mod en mere
naturlig skov
I generationer har vi især dyrket statens skove med træproduktion for øje.
Men fremover skal skovene have lov til at vokse mere vildt og naturligt.

Vidste du, at…
Folketinget besluttede i 1989, at det
danske skovareal
skal fordobles inden
for én skovgeneration.

Vi får aldrig jungle på de danske breddegrader. Alligevel er det et meget godt ord at
bruge, når man skal illustrere, hvordan de
danske statsskove om nogle generationer
vil se ud. De skal nemlig være mere vilde,
varierede og naturlige uden så mange
menneskelige indgreb.
I generationer har skovene ellers været
drevet og dyrket med træproduktion for
øje. Her har man fældet store arealer af
træer på én gang og plantet området til
igen med den samme art af træer. Det

fungerer godt, hvis man nemt vil have
adgang til store mængder af det samme
træ til produktion, men det er skidt for
naturen, fordi man populært sagt nulstiller
dyre- og plantelivet, når man fælder et helt
område og lægger det bart.
Derfor blev det i 2005 besluttet at drive
statsskovene efter mere naturnære
principper. Det kan måske være svært at se
de store forandringer lige nu og her. Men
på sigt vil det give en mere vildtvoksende
skov, der får lov at fungere på naturens

HANS CHRISTIAN JESSEN
SKOVFOGED
NATURSTYRELSEN

egne præmisser samtidig med, at den
fortsat producerer træ, som kommende
generationer kan få glæde af. Det er slut
med ensretning – og goddag til at lade stå
mere til, så væltede træer fx får lov til at
blive liggende i skovbunden til glæde for
mange dyr. Samtidig betyder det også, at
der ikke længere bruges sprøjtemidler og
gødning i de statsejede skovområder som
Naturstyrelsen forvalter.
Med andre ord vil de danske statsskove
altså stille og roligt ændre udseende. Det
sker også ved, at man vil bruge flere af de
træarter, der naturligt hører til i Danmark.
De mange grantræer, der står rundt omkring i landet, er oprindelig fra udlandet,
og de vil mange steder blive erstattet af
løvtræer som bøg, eg, ask og birk.
Der er flere plusser ved den nye måde at
dyrke statsskovene på. For det første bliver
skovene mere robuste over for fx storme
og klimaændringer, når det er de naturlige,
danske arter, der plantes. For det andet
bliver der bedre plads til naturen. Og
endelig vil de mere varierede skove også
give bedre muligheder for naturoplevelser.
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Vi skal være glade for, at
skoven er her
I dag tager vi det for en selvfølgelig, at Danmark er et land med masser af
skov, men sådan har det ikke altid været. Faktisk er det kun et par hundrede
år siden, at skoven næsten var udryddet herhjemme.

Vidste du, at…
Det er mindre
end 50 år siden,
at Naturstyrelsen
lavede den første
vandretursfolder.
Den havde ét
hovedmål – nemlig
at hjælpe danskerne
med at finde ud af
skoven igen. Mange
danskerne var nemlig decideret bange
for at fare vild, hvis
de gik tur i skoven.

Vi synger om den i nationalsangen, går tur
i den, løber og cykler i den. Der er skrevet
store og dybtfølte digte om den, malet
tusindvis af landskabsmalerier med den
og sunget masser af sange med den som
omdrejningspunktet.
Den danske skov er med andre ord både et
nationalt symbol og en hel selvfølgelig del
af vores hverdag. Den troner mange steder
i det ellers flade landskab, og vi har fri adgang
til den, når vi har tid og lyst. Men sådan har
det ikke altid været. Faktisk er det kun godt

200 år siden, at der næsten ikke var mere
skov tilbage i Danmark - og kun godt 40 år
siden at vi fik adgang til alle danske skove.
Tilbage i tiden var Danmark næsten helt
dækket af skov, men ved menneskers virksomhed blev skoven gradvist fældet og
pladsen brugt til agerbrug, mens tømmeret
gik til bl.a. huse, skibe og brænde. Til sidst
stod det så galt til, at kun fire procent af
Danmark var dækket af skov. I store områder
i Vestjylland var der fx slet ingen skov tilbage,
mens det i Østdanmark stod knapt så galt til.

BO FRITZBØGER
LEKTOR
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Tilbagegangen blev stoppet, efter at den
såkaldte Fredskovsforordning blev udstedt
i 1805. Den bestemte, at arealer der på det
tidspunkt var privat skov, skulle være skov i
al fremtid. Og samtidig kom der fokus på at
genrejse de danske skove og sørge for, at
skoven igen blev en mere naturlig del af
landskabet. Det betyder, at 12-13 procent af
Danmark i dag er dækket af skov.
Modstanderne af loven blev naturligvis sure
og talte om skovtvang. Men tilhængerne
jublede, og det varede ikke længe, før skoven
blev forbundet tæt med dansk kultur og
selvforståelse. Især fik bøgen en særstatus.
Der optrådte pludselig masser af bøgetræer og bøgeskove i digtningen og landskabsmaleriet, og da Danmark i 1936 skulle
bidrage til en international fredshave i
Argentina, sendte vi kløver og bøg.
På grund af den pludselige og landsdækkende skovfredning efter 1805 ser skovene
i Danmark anderledes ud end i de fleste
andre lande. Her er der ofte glidende overgange mellem skoven og dens omgivelser,
mens den i Danmark ligger som små øer
og er afsondret fra det øvrige landskab.
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Naturstyrelsen er en organisation under Miljøministeriet.
Styrelsen blev oprettet den 1. januar 2011 som et resultat
af en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen og
By- og Landskabsstyrelsen.
Naturstyrelsen udmønter regeringens miljø- og naturpolitik inden
for blandt andet følgende hovedområder:

*
*
*
*
*
*
*

Sikring af rent vand
Beskyttelse, pleje og genopretning af natur
Overordnet planlægning af byer og landskaber
Naturoplevelser og naturformidling for befolkningen
Drift og administration af Miljøministeriets skov- og naturarealer
Jagt- og vildtforvaltning
Myndighedsopgaver i forbindelse med det private skovbrug

Læs mere på Naturstyrelsen hjemmeside www.naturstyrelsen.dk
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