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Indledning

Dette hæfte indeholder retningslinierne for god statslig skov-
rejsning. Retningslinierne er en opfølgning på Danmarks Natio-
nale Skovprogram 2002.

Checklisten udtrykker, at den statslige skovrejsning skal tilgode-
se brede samfundsmæssige interesser, som også udtrykt i Skov-
og Naturstyrelsens Velfærdsprofil. Denne checkliste er primært
tænkt anvendt som en intern vejledning, men lægges også på
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk.

Formålene med de nye statsskove er mange. En forøgelse og
forbedring af de rekreative muligheder er et meget væsentlig
formål, især da mange af de nye statsskove ligger bynært.
Grundvandsbeskyttelse og forbedring af de natur- og miljømæs-
sige forhold er også meget væsentlige formål.

Fælles for disse formål er, at de ikke er i modstrid med hinan-
den. De nye skove kan udemærket etableres og indrettes, så de
på samme tid både opfylder både friluftsmæssige behov, sikre
grundvandet samt øger naturværdierne, CO2 –bindingen, træ-
produktionen o.a. De nye statsskove skal indrettes, så denne
flersidighed i arealanvendelsen optimeres bedst muligt.

Lokalisering af de statslige skovrejsningsprojekter er baseret på
den gennemførte planlægning og udpegning i regionplanerne.

Samspil med borgerne i lokalområdet om planen for et nyt
statsligt skovrejsningsprojekt er en selvfølge. Selve proceduren
med inddragelse af råd, organisationer, offentlige myndigheder,
lodsejere m.v. behandles dog ikke her, men distrikterne skal som
minimum diskutere den nye skovs etablering og drift med di-
striktets brugerråd og den lokale kommune samt afholde et bor-
germøde.

Denne checkliste har udgangspunkt i de eksisterende strategier
og politiker for Skov- og Naturstyrelsens arealforvaltning. Stra-
tegierne gentages ikke her, men checklisten er baseret på disse.

Ved checkliste forstås en række retningslinier, som statsskovdi-
strikterne skal følge i forbindelse med skovrejsningen. Ikke alle
retningslinier kan opfyldes samtidigt, men i hvert enkelt projekt
må det under hensyn til øvrige vilkår, som f.eks. tid og økonomi,
afgøres i hvilket omfang det er muligt at følge retningslinierne.
Desuden realiseres statslig skovrejsningsprojekter sædvanligvis
ved jordkøb over et længere tidsrum, hvorfor forudsætninger og
målsætning for et projekt kan ændre sig løbende. Under alle om-
stændigheder skal ånden i denne checkliste følges.
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A. Friluftsliv

Fremme af friluftslivets muligheder er oftest et af hovedargu-
menterne for etablering af en ny offentlig skov. Mulighederne
for friluftsliv i en skov skal ses i sammenhæng med anden infra-
struktur i området, som f.eks. byudvikling, veje, stisystemer o.a..

Dialog med kommuner og amt samt lokale friluftsorganisationer
er væsentligt for at afdække de friluftsmæssige interesser og be-
hov. Den lokale kommune, amtet samt en eller flere friluftsor-
ganisationer bør derfor deltage i den brugergruppe som distriktet
oftest nedsætter.

Retningslinier

1. Der bør være gode adgangsforhold til skoven. Der skal til-
skyndes til opretholdelse og retablering af gamle skole- og
kirkestier, som fører hen til/tæt ved den nye skov. Det bør
særligt overvejes, hvordan bløde trafikanter får en kort og
trafiksikker adgang til skoven. Nye stier og P-pladser kan
oprettes i nødvendigt omfang. Der skal arbejdes for, at vej-
myndighederne etablerer nødvendige stisystemer til og fra
skoven samtidig med skovens etablering.

2. Publikumsfaciliteter som borde, bænke, grillpladser, infor-
mationstavler o.lign. etableres i takt med behovet opstår.
Markering med røde pæle o.lign. opsættes dog straks.

3. Der etableres et overordnet vejnet/stisystem i skoven. Især
ved bynærhed bør mulighederne for handicapvenlige stier
overvejes. Der kan etableres et supplerende stinet, gerne som
smalle gang-/trampestier, der giver mulighed for rundture i
skoven og der kan etableres ridestier. Medfinansiering hertil
bør dog oftest søges hos den lokale kommune/rideskole. Sti-
systemet bør have sammenhæng med de øvrige rekreative
stier i området.

4. Det skal overvejes, hvilke former for friluftsliv, der særligt
vil tilgodeses i hvilke dele af den nye skov. Ridestier, hun-
deskove og faciliteter for større organiserede grupper kan
placeres i en ende af skoven, typisk de bynære dele, således
at yderområder friholdes til ”den stilhedssøgende skovgæst”.

5. Lokalisering af aktiviteter eller zonering af skoven kan ske
for at mindske konflikter mellem brugergrupper med ufor-
enelige interesser jf. A4.
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6. A.h.t. landskabsoplevelsen bør planterækkerne følge terræn-
formerne/højdekurverne, således at lange lige planterækker
så vidt muligt undgås. Der skal dog også tages hensyn til den
praktisk gennemførelse af tilplantningen, herunder især mu-
lighederne for ukrudtsrenholdelse af skovplantningerne de
første 2-4 år.

7. Der anvendes aldrig monokulturer medmindre der er tale om
meget små bevoksninger (½-1 ha). Der anvendes flere træ-
arter for at skabe variation i det fremtidige skovbillede. Der
bør stedvis indplantes hurtigtvoksende arter (fx el og lærk),
som hurtigt giver arealerne skovkarakter. Stier placeres så
skoven også opleves indefra.

8. Der bør på passende steder langs skovvejene og i skovbry-
nene plantes bær- og frugttræer til glæde for skovgæsterne
(og skovens dyr).

9. Forcering af indvandringen af dyr og planter kan forsøgsvis
ske i udvalgte områder, hvor ”skovoplevelsen” er særlig
savnet. F.eks. ved opsætning af fuglekasser  og indplantning
af skovbundsplanter f.eks. bregner, anemoner m.v. (kan
kombineres med inddragelse af lokale skoler og foreninger).

10. I skovrejsningsområder langs større vejanlæg bør det med
vejmyndigheden undersøges, om der i forbindelse med an-
læg af skoven kan etableres støjvolde eller lignende for at
mindske støjgenerne i skoven.

Løvbakke Skov ved
Herning. Skovrejsnings-
projekt påbegyndt i
1989.
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B. Natur

Omlægning af landbrugsjord til skov giver gode muligheder for
på både kort og langt sigt at øge naturindholdet. Skovrejsning i
et område kan også få stor afsmittende virkning på omgivelser-
nes dyre- og planteliv ved at skabe grønne korridorer og økolo-
giske sammenhænge.

Retningslinier

1. Alt andet lige skal der i projektområdet gennemføres en lo-
kalitetskortlægning, der i sær tager sigte på at stedfæste for-
skelle i jordbundsforholdene. Resultatet af denne kortlæg-
ning skal benyttes til at placere de forskellige træarter på de
for dem bedst egnede jordbundstyper i området. Herudover
skal lokalitetskortlægningen medvirke til at placere vådom-
råder, arealer med vedvarende græs og arealer der overlades
til fri tilgroning.

2. I skovrejsningområderne udføres også naturgenopretning af
især vådområder. Dette sker allerede ved etablering, hvis
det kan gøres uden gene for især de nødvendige arbejder
med træplantningerne og renholdelse af disse. I så fald ud-
sættes naturgenopretningen til træplantningerne er ”under-
vejs”.

3. Eksisterende drænforhold vurderes. De fleste landbrugsjor-
der i Danmark er drænet i større eller mindre omfang. Vel-
fungerende dræn vil oftest være en fordel for skovtilplant-
ningen de første2-4  år efter tilplantningen, hvor der skal ske
ukrudtsbegrænsning mellem træerne – typisk ved harvning.
Men efterhånden vil træernes rødder ødelægge drænsyste-
met, og der vil opstå naturlige hydrologiske forhold.

4. Tilplantningen af skovrejsningsområdet bør ikke hastes
igennem. Registreringer af den varierende tilstand hen over
året, f.eks. stående vand i vinterhalvåret, giver et godt ud-
gangspunkt for at understøtte naturen i forbindelse med
skovrejsningens udformning. Interview af tidligere ejere kan
også give værdifulde oplysninger.

5. På baggrund af topografien, lokalitetskortlægningen, inter-
view med tidligere ejere og diverse kort undersøges hvor
vidt der med det samme kan genskabes vådområder (moser,
vandhuller, søer m.v.), uden at plejen af de nye tilplantnin-
gerne forhindres. Mange lavninger og mergelgrave kan
f.eks. umiddelbart retableres som søer ved at lukke dræn og
grøfter. Fokus bør også rettes mod oplandsarealer.



- checkliste for god statslig skovrejsning
Skov- og Naturstyrelsen 2003

6

6. Vådområderne bør (gen)skabes med så lidt brug af udgrav-
ningsmaskiner som muligt. Maskiner bør helst helt undgås,
med mindre der er tale om frilæggelse af rørlagte vandløb
eller etablering af større søer og moser.

7. Træplantninger skal etableres i god afstand til potentielle
fremtidige lysåbne vådområder jf. B5. I andre vådområder
kan etablering af sumpskov (fx el og birk) tilstræbes i det
omfang, det er foreneligt med de naturbeskyttelseshensyn,
der i øvrigt gælder for disse områder. Sumpskove kan des-
uden etableres i andre områder, hvor den naturlige hydrolo-
gi tillader det.

8. Udover søer, moser, enge o.lign. bør der også etableres ikke-
træbevoksede arealer i de tørre områder af projektet. Disse
bevares som åbne arealer ofte med vedvarende græs f.eks.
som lysninger i skoven, udsigtspunkter og egentlige græs-
fælleder. Udlægning af arealer til vedvarende græs skal som
udgangspunkt ske uden tilsåning.

9. Hvor næringsstof forholdene giver mulighed for det, kan
jorden udpines ved høslet, græsning o.lign. i et 1 - 2 år på
fremtidige åbne områder. Herved øges muligheden for ind-
vandring af et varieret plante- og dyreliv.

10.  Omkring 10 – 40 % af et statslig skovrejsningsområde bør
være åbne ikke-træbevoksede arealer f.eks. søer, enge, mo-
ser, sletter, lysninger, udsigtspunkter etc. Disse arealer vil
forøge områdets naturindhold og forbedre den landskabelige
oplevelse. Hermed forøges den rekreative værdi også.

11.  I skovtilplantningen anvendes primært egnskarakteristiske
og hjemmehørende danske arter. D.v.s. primært løvtræer
(skovfyr, taks og enebær er eneste hjemmehørende danske
nåletræer). Andelen af disse skal være minimum 75 % af
det tilplantede areal, dog kan tillades ned til 50 % på magre
jorde.

12.  Eg, bøg og ask har de sidste 12 år være de mest anvendte
træarter i den statslige skovrejsning. Det forventes de også
at være i fremtiden men andre danske løvtræarter som avn-
bøg, lind, fuglekirsebær, spidsløn, ær, asp, røn, vild æble og
pære skal også benyttes. Birk, røn og pil kan også plantes
men vil oftest komme af sig selv ved selvsåning. Såfremt
særlige omstændigheder i et område godtgør det, bør der ta-
ges særlige hensyn ved træartsvalget, f.eks. i områder med
hasselmus.

13.  Ingen store monokulturer. Arealer med kun en træart bør
ikke overstige ½-1 ha. Alle bevoksninger over denne stør-
relse bør indeholde et indslag af flere andre arter end ho-
vedtræarten.
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14.  Nåletræ (÷skovfyr, taks og ene) kan plantes på op til 25 %
af det tilplantede areal, evt. op til 50 % af det tilplantede
areal på magre jorde.

15.  En vis andel nåletræer i et skovrejsningsområde medvirke
til at skabe landskabelig variation og til at skabe ”sikre om-
råder” for især råvildtet om vinteren, hvor løvskove kan væ-
re meget gennemskuelige. Holme af nåletræ bør endvidere
etableres i løvskov – og omvendt. Sådanne holme har stor
positiv betydning for fuglelivet.

16.  Skovbryn anlægges gerne ekstensivt og gerne uden brug af
rette linier. Der kan gives mulighed for fri succession i en
randzone ved f.eks. at efterlade en utilplantet zone i eller
udenfor den tilplantede del af skovbrynszonen. Træ- og
buskarterne der plantes i skovbrynene forventes primært at
være eg, ask, løn, fuglekirsebær, pil, vild æble samt diverse
frugtbærende buske som tjørn, slåen, mirabel, hassel, ben-
ved, kvalkved etc.

17.  Fri succession/naturlig tilgroning bør anvendes på arealer,
hvor potentielle ønskværdige frøkilder er til stede i umid-
delbar nærhed. Evt. kan sådanne arealer også udlægges til
urørt skov.

Naturgenopretning af rørlagt vandløb. True Skov ved Århus.
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C. Miljøbeskyttelse

Beskyttelse af grundvand, overfladevand, jord og luft er et ar-
gument, som i stigende grad bruges for mere skov. Især viser
kommuner og vandværker stigende interesse for at bruge skov-
rejsning som redskab til sikring af grundvandsressourcen.

I et intensivt opdyrket land som Danmark må forventes, at skov-
rejsning vil få stigende betydning som miljøbeskyttelse. Vand-
værker og kommuner er således centrale samarbejdspartnere for
Skov- og Naturstyrelsen skovrejsnings-indsats, og der er de se-
neste år indgået en række samarbejdsaftaler med vandværker og
kommuner om etablering af grundvandsbeskyttende skove. Flere
forventes indgået i fremtiden.

Retningslinier

1. Fra udgangen af 2002 anvendes som udgangspunkt ingen
pesticider på offentlige skovrejsningsarealer. (Forbruget
heraf har dog reelt været meget begrænset i en årrække in-
den da på Skov- og Naturstyrelsens skovrejsningsarealer.)

2. Allerede i forbindelse med forhandlingerne om jordopkøb
skal det anbefales jordejeren ikke at anvende pesticider. Så
snart handlen er afsluttet skal det indskærpes ejeren, at frem
til overtagelsesdato ønskes så lidt pesticider som muligt an-
vendt på arealet. Det gælder naturligvis i særlig grad i pro-
jektområder, hvor grundvandsbeskyttelse er et væsentlig
formål.

3. Der anvendes ikke gødning på statslige skovrejsningsarealer,
med mindre det er på meget næringsfattige arealer, og det
vurderes nødvendigt at startgødske for at sikre en rimelig
sikker etablering af løvtræer. Tilsvarende gælder kalkning.
Åbne arealer med vedvarende græs gødskes ikke.

4. Hvor det er muligt bør jorden udpines inden tilplantning ved
f.eks. høst af dækafgrøder og grønthøstning af afgrøde inden
Skt. Hans. Dækafgrøder kan bruges som renholdelse af are-
alet for aggressivt ukrudt. Se også B9.

5. Der må ikke deponeres slam eller ligende på statslige skov-
rejsningsarealerne.

6. I skovrejsningsprojekter med medfinansiering, fra f.eks.
kommuner og vandværker, er der stor fokus på distrikternes
arbejde og store forventninger til realisering af skovrejs-
ningsplanerne inden for de aftalte rammer. De skal indfris så
vidt muligt.
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7. Der anvendes ikke dybdepløjning på gode jorder. På magre
jorder anvendes kun dybdepløjning, hvor det er nødvendigt
for at sikre, at den nye bevoksning får en fornuftig kvalitet i
forhold til indsatsen, og såfremt det er så sikkert som muligt,
at dybdepløjningen ikke kommer i konflikt med kulturhisto-
riske værdier. Såning kan alternativt anvendes.

8. Støjdæmpning langs motorveje og andre meget støjende
anlæg bør overvejes for at sikre lavt støjniveau i skoven.
Dette bør ske i samarbejde med vejmyndigheden og den lo-
kale kommune. Er især relevant ved meget bynær skovrejs-
ning. Se også A10.

9. Der plantes ikke thuja i statslige skovrejsningsprojekter,
som etableres primært a.h.t. grundvandsbeskyttelse, idet der
er rejst tvivl om, hvorvidt thuja, via giftige stoffer dannet i
løvet, kan udgøre en trussel for grundvandet.

Herstedøster Vandværk i Vestskoven ved Albertlund.
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D. Kulturhistoriske og landskabelige hensyn

Hver eneste plet i Danmark er præget af menneskers aktivitet
gennem tiderne. Inden for landets grænser har det ført til mange
forskellige udtryk i landskabet. Ligeledes kan der i jorden gen-
findes levn fra fortiden.

Når der rejses skov på en lokalitet, ændres det landskabelige
udtryk i takt med at skoven vokser op. Da skovrejsning ofte fin-
der sted i egne med lille skovprocent, vil oplevelsen af ændrin-
gen af landskabet ofte være stor.

Landskabelige interesser forstås her som det subjektive visuelle
indtryk, hvorfor man ikke kan nå frem til en generel norm for
”gode” eller ”dårlige” landskabsinteresser, eller hvordan de skal
håndteres. Det må afgøres konkret i den enkelte sag.

Retningslinier

1. I forbindelse med, at der erhverves jord til skovrejsning un-
derrettes Kulturarvsstyrelsen med henblik på at sikre eventu-
elle kulturhistoriske/arkæologiske værdier i projektområdet.
Tilplantning undlades i områder med værdifulde kulturhisto-
riske spor både over og under jorden, jf. særlig aftale mellem
Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen.

2. Amtets kulturmiljøråd høres om særlige kulturmiljø-værdier
i området. Eventuelle værdifulde kulturmiljøer bruges aktivt
i.f.m. udformning af skoven, og det vurderes, om der er be-
hov for en særlig skånsom tilplantning.

3. Inden der påbegyndes statslig skovrejsning i et område, ud-
fører distriktet en vurdering af projektområdets landskabeli-
ge potentiale inklusiv omkringliggende arealer. Land-
skabsvurderingen foregår efter en generel metode, hvor det
eksisterende landskab kortlægges, samtidigt med, at tilplant-
ningens omfang, udformning og rumlige placering overve-
jes.

Følgende forhold kortlægges i landskabsanalysen:

- Terrænformer
- Naturelementer
- Kulturmiljø og kulturelementer, herunder veje og dræn

Landskabsvurderingen forholder sig til øvrige særlige hensyn og
forpligtelser, f.eks. områder med national geologisk interesse og
internationale naturbeskyttelsesområder.
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På baggrund af landskabsvurderingen udledes forslag til skovens
udformning. Det kan f.eks. berøre følgende:

- Udnytte terrænformer
- Fredede fortidsminder samt andre kulturhistoriske ele-

menter og strukturer
- Historiske anvendelse af projektområdet
- Planmæssige bindinger
- Muligheder for at bevare og skabe udsigter, vidder og

rumoplevelser samt funktionelle sammenhænge. Mulig-
heder for at skabe en lukket skov bør også indgå.

- Mulighed for samspil med by
- Mulighed for samspil med natur og kulturhistorie
- Strukturvariationer i ydre bryn
- Muligheder for variation
- Muligheder for friluftslivet

Som en del af landskabsvurderingen tages der stilling til,
hvorledes skoven kan indpasses i det omkringliggende
landskab, herunder om skovrejsningen skal understøtte, ud-
viske eller stå i kontrast til det eksisterende landskab.

Eksempel på indtænkning af skovrejsningen i landskabet. Bak-
kerne er tilplantet så erosionsdalen fremtræder tydeligere. Dra-
strup Skov ved Aalborg.
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E. Træproduktion

Produktion af træ er ligestillet med andre formål med den of-
fentlige skovrejsning.

En forudsætning for en god driftsøkonomi i selve skovdriften på
længere sigt er, at der fra starten arbejdes med kvalitet og til-
strækkelig antal træer i tilplantningen. Forsyning af lokalsam-
fundet med f.eks. brænde indgår som et væsentligt aspekt. På
længere sigt vil de nye skove kunne levere træ til industriel an-
vendelser som f.eks. møbler og gulve. Der er gode muligheder
for at forene rekreation, grundvandsbeskyttelse og biodiversitet
med en rentabel træproduktion.

Den fremtidige skovdrift i de nye statsskove skal ske som na-
turnær skovdrift jf. Danmarks Nationale Skovprogram fra 2002.
Naturnær skovdrift-begrebet er knapt endeligt defineret endnu,
men de væsentligste elementer i en naturnær skovdrift er, at for-
yngelserne tilstræbes frembragt ved selvforyngelser. Der foreta-
ges således ikke renafdrifter. Hugsten sker ved at skove enkelt-
træer eller mindre grupper af træer. I ”lysbrøndene” efter disse
hugster vil der så oftest fremspirer selvforyngelse af de om-
kringstående træer.

Mange af retningslinierne nævnt herunder er også nævnt i B,
fordi det drejer sig om naturnær skovdrift.

Retningslinier

1. Der satses primært på hjemmehørende træarter som eg, bøg,
ask, ær og skovfyr af afprøvede lokalitetstilpassede proveni-
enser med potentiale for at blive til kvalitetstræ. Indblanding
af nåletræ bør anvendes af hensyn til variation og etablering
af vildtlommer. På magre jorder kan brugen af løvtræer
nedtones til fordel for nåletræarter. Mindst 75 % af det til-
plantede areal skal dog tilplantes med hjemmehørende arter
på gode skovjorde, mens mindst 50 % af det tilplantede areal
på de magre jorder skal tilplantes med  hjemmehørende træ-
arter.

2. Der gennemføres en lokalitetskortlægning for at sikre, at
træartsvalget er tilpasset stedets naturlige geologiske og hy-
drologiske forhold. Træartsvalget skal kunne understøtte
naturnær skovdrift.

3. Som indblandingstræarter bør ofte anvendes hjemmehøren-
de og/eller lokalitetstilpassede arter, f.eks. fuglekirsebær,
avnbøg, lind, ask, skovfyr, lærk eller douglasgran afhængig
af jordtype. Indblandingen kan med fordel ske i grupper eller
som enkelttræer afhængig af træarter og vækstvilkår.
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4. Der anvendes stedvis forkulturer for hurtigt at skabe skov-
klima, skovoplevelse og spredning på alderen af bevoksnin-
gerne.

5. På gode jorder laves intensive kulturer for at sikre hurtigt
skovklima og god formdannelse. På magre jorder anvendes
lavere plantetal jf. almindelige retningslinier herfor.

6. I skovbrynszoner kan (især på de gode jorder ) anvendes ret
lave plantetal for at fremme en naturlig og heterogen udvik-
ling, men også for at nedbringe kulturomkostningerne for
hele skoven.

7. Naturlig tilgroning kan anvendes i nærheden af sikre frøkil-
der.

8. Der plantes ikke thuja i statslige skovrejsningsprojekter,
som etableres primært a.h.t. grundvandsbeskyttelse, idet der
er rejst tvivl om, hvorvidt thuja, via giftige stoffer dannet i
løvet, kan udgøre en trussel for grundvandet.

Børn der planter ny skov. Elmelund Skov ved Odense.
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F. Kommende initiativer

•  Som hjælp til udformning af skoven på baggrund af land-
skabsvejledningen udarbejdes af Skov- og Naturstyrelsen,
(Driftsplankontoret) en eksempelsamling over gode og dårli-
ge landskabstilpassede skovrejsninger.

•  Proveniensanbefalinger for buske bør udvikles yderligere,
for at sikre kvalitetsmateriale især i skovbrynene.

•  Skov- og Naturstyrelsen videreudvikler samarbejdet med
kommuner og vandværker om mere offentlig skovrejsning

•  Skov- og Naturstyrelsen undersøger nærmere mulige for-
holdsregler på jorder, hvor forsuring af jorden kan være kri-
tisk.

Bagvedliggende og understøttende politikker

A. Stategi for bæredygtig skovdrift (1994)

B. Naturskovsstrategien (1994)

C. Oplevelser i statsskovene. Friluftslivet på Skov- og Natur-
styrelsens arealer (1995)

D. Skov- og Naturstyrelsens gødningsstrategi (1998)

E. Skov- og Naturstyrelsens grundvandsstrategien (1998)

F. Aftale om udfasning af pesticider på off. arealer (1998)

G. Skov- og Naturstyrelsens træartspolitik (1999)

H. Skov- og Naturstyrelsens naturpleje strategi (1999)

I. Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil (2002)

J. Danmarks Nationale Skovprogram (2002)

Ovenstående kan findes på www.skovognatur.dk


