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En stærk vision for Danmarks skove 
 
Forestil dig, at alle har let adgang til skov i hverdagen og bruger den til afslapning, motion og 
samvær. Forestil dig, at alle af og til kommer ud på tur i en ægte vildskov, som er mystisk, 
overraskende og fuld af liv. Forestil dig, at alle skovens mange arter af dyr, planter og svampe 
kan trives og overleve i deres egen ret og til glæde for os mennesker. Forestil dig, at skovens 
fantastiske potentiale som lager for atmosfærens kulstof og producent af træ til klimavenlige 
materialer udnyttes fuldt ud, uden tab af andre værdier. Det kan blive til virkelighed. Hvis vi 
samarbejder om det. 
 
Skovene spiller mange roller i den grønne omstilling. DN giver naturen en stemme i debatten. 
 

DN’s mål for skovene: 
2020 

• Alle skovejere kender sin skovs perler 
• Alle kommuner har en træpolitik 

 
2030 

• 20 % af Danmarks skovareal ligger urørt, herunder 
• 20 dynamiske skovlandskaber over 1000 hektar 
• 100 % af træproduktionen er certificeret 
• Dobbelt så mange besøg i skovene 

 
2050 

• 20 % af Danmark er dækket af skov 
• Skovenes lager af kulstof er steget med 50 % 

 
 

Fra masseuddøen til liv i balance 
 
Ægte bæredygtighed forudsætter, at økonomiske hensyn holdes indenfor de miljømæssige og 
sociale rammer. Der arbejdes i FN-regi på at give naturen egne rettigheder på linje med men-
neskerettighederne for at skabe større harmoni mellem vores og andre organismers behov 
(kilde P). 

 
Globalt uddør arter nu 100-1000 gange hurtigere end sædvanligt. Det er sjette gang i klodens 
historie, at der sker en så voldsom masseuddøen, men første gang, at mennesket er årsagen 
(kilde R). Artsrigdom er et enkelt udtryk for biodiversitet. Målet er at få de arter, som naturligt 
hører til i et område, til at trives langsigtet. Biodiversitet er i bredere forstand variationen i den 
levende natur, herunder variation af gener, arter og økosystemer. 
 
I Danmark er alle ti typer af EU-beskyttet skovnatur i såkaldt stærkt ugunstig bevaringsstatus, 
hvilket betyder, at de ikke vil findes som varierede økosystemer med alle de tilhørende arter 
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fremover. Godt 40 procent af de arter, som er truet af udryddelse i Danmark (totalt 1117 ar-
ter), lever kun i skov og yderligere 20 procent af dem er også tilknyttet skov (kilde B). Yderli-
gere 6300 arter, som næsten er truede, er i samme grad helt afhængig af eller tilknyttet skov 
(kilde B). Generelt er arterne ved at uddø, fordi deres levesteder er blevet få og dårlige gen-
nem flere hundrede år. Det gælder for eksempel arter knyttet til gamle træer, dødt ved og 
blomsterrige skovlysninger. Det vi kan gøre er at passe på de steder, hvor de truede ar-
ter stadig findes, og genskabe forudsætninger for flere og større bestande. 
 
Måske er kursen allerede ændret i skovene? Der er kommet meget mere skov i Danmark end 
lavpunktet for 200 år siden, og der er kommet mere løvskov og ”rod” i form af vand, gamle 
træer og dødt ved end ved lavpunktet for 20-30 år siden. En del arter er dog længe om at ud-
dø og findes her derfor stadig, men lever sandsynligvis på lånt tid, for eksempel i de sidste 
oldgamle, hule træer uden mulighed for at sprede sig til andre egnede levesteder eller klare 
sig, når værtstræerne går til. Det kaldes forsinket uddøen. Ofte tager det lang tid at genskabe 
gode levesteder i skove, og vi har derfor ingen tid at spilde. Arter, der har vand eller lysninger 
som kritiske faktorer er som udgangspunkt nemmere at redde end de arter, som behøver rig-
tigt gamle træer. Der forskes dog en del i mulige genveje, herunder veteranisering af træer så 
de opfører sig som ældre end de er og derved hurtigere bliver til gode levesteder. Der er en 
konkret risiko for at en øget efterspørgsel efter træ, bl.a. til energiformål, sætter denne positi-
ve udvikling i skovenes biologiske strukturer over styr. 
 
 

Lovgivning gør det ikke alene 
 
DN arbejder for at motivere politikere, skovejere og andre til at tage ansvar og styrke skove-
nes biodiversitet, klimagevinster, oplevelsesværdier og rene drikkevand. 
 
Skovene har brug for: 
• Et skovprogram, som er visionært, langsigtet og som konkret viser, hvordan skovene skal 

opfylde fastsatte (internationale) mål indenfor biodiversitet, klima, folkesundhed med me-
re. Bred opbakning på tværs af Folketinget ønskes. 

• Stærke incitamenter for aktiv handling. Det skal være attraktivt og nemt at handle rig-
tigt, dvs. udvikle skovenes biodiversitet og øvrige fælles værdier. 

• Godt samarbejde på tværs mellem skovejere, fagpersoner indenfor flere felter, myndig-
heder og interesseorganisationer. 

• Højt niveau af viden hos alle parter; baseret på naturovervågning, forskning, uddannelse, 
faglige udredninger og evaluering af konkrete erfaringer. 

• Lovgivning der beskytter fælles værdier, som ikke i tilstrækkelig grad er værdisat på et 
marked eller som er i konkret konflikt med snævre ejer-interesser. 

 
 

Mål: 20 % af Danmarks skovareal lig-
ger urørt i 2030 
 
Urørt skov er skovområder, hvor biodiversiteten - forstået som gode levesteder for truede ar-
ter - bevares og fremmes. Der foretages ingen indgreb med salg af træprodukter for øje. Men-
nesker er som udgangspunkt velkomne. Urørt skov kan græsses af tamme eller vilde dyr. En 
indledende naturgenopretning af hydrologi og bevoksningsstruktur vil ofte gavne biodiversite-
ten. Optimalt set kan skoven hvile i sig selv på sigt. Naturpleje bør dog om nødvendigt udføres 
for at sikre udvalgte, truede arters trivsel eller bekæmpe invasive arter.  
 
Urørt skov fungerer som kerneområder for langsigtet bevarelse af truede arter. I den perfekte 
urørte skov er der plads til alle de skovlevende arter, fordi egnede levesteder findes, og de 
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naturlige processer fungerer og opretholder levestederne. Forskerne er enige om at urørt skov, 
gerne med græssende dyr, er det bedste virkemiddel for at fremme og understøtte biodiversi-
tet (kilde C). De helt reelle målkonflikter med træproduktionen undgås. Urørt skov er også 
velegnet til at beskytte arkæologiske værdier, fordi skovbunden bliver holdt fri af jordbear-
bejdning og forstyrrelser fra skovmaskiners hjultryk. 
 
20 % svarer nu til 125.000 ha, men bliver mere i takt med det stigende skovareal. I dag ligger 
40.000 ha skov i Danmark i praksis urørt af træproduktion (kilde A). Det svarer samlet set til 
næsten otte gange Gribskovs areal og godt seks procent af al skov i Danmark. Disse skove er 
ved feltbesøg vurderet som uensaldrende, urørt skov med kun naturlig foryngelse og ingen 
bevoksningspleje. Der er dog meget begrænset viden om deres størrelse, sammenhæng og 
placering i forhold til forekomst af truede arter. 
 
11.700 ha, svarende til knap to procent af skoven i Danmark, er formelt beskyttet som urørt 
skov inklusive græsningsskov (kilde D). Hovedparten af den består af ældre løvskov, men den 
er ikke primært placeret, hvor de truede arter faktisk findes (kilde C). Med Naturpakken 2016 
besluttede Folketinget at udlægge yderligere 10.000 ha urørt skov og græsningsskov i stats-
skovene og 900 ha i de private skove over en årrække (kilde D). Dermed når den formelle be-
skyttelse af skovnatur uden træproduktion op på tre og en halv procent af Danmarks samlede 
skovareal. 
 
DN forfølger Naturpakkens løfte om yderligere 10.900 ha urørt skov med fokus på den størst 
mulige biologiske effekt for de truede arter på lang sigt, og påpeger at behovet og potentialet 
er meget større, ikke mindst i private skove, som udgør 69 % af al dansk skov. DN påvirker 
bl.a. skovloven, certificeringer og støtteordninger. 
Politikerne kan udlægge mere offentlig skov urørt til gavn for dyreliv og naturoplevelser samt 
gøre det attraktivt for private skovejere at give biodiversiteten et markant løft i form af mere 
urørt skov. Politikere kan også fokusere på jordfordeling eller opkøb for at samle skove og ly-
såben natur til større sammenhængende naturområder. 
Skovejere kan lade hjørner, lavninger, skrænter og områder med gamle træer og dødt ved 
være urørte. Hvis der er et område med (potentielt) gode levesteder for truede arter på ejen-
dommen kan der søges tilskud til urørt skov. 
 
DN bakker op om såkaldt ”anden biodiversitetsskov” som supplement til urørt skov. Det er 
skove, som har biodiversitet som et primært formål, men også en vis fortsat træproduktion. 
Desuden kan de have særlige kulturhistoriske værdier. Typisk er der en ekstensiv tømmerpro-
duktion, hvor der altid står mange gamle træer tilbage på arealet. De registrerede egekrat 
hører også under anden biodiversitetsskov. Stævningsskov er et andet eksempel. Her fældes 
træerne relativt unge, hvorefter de skyder igen og bliver flerstammede. Den lyse skovbund og 
de gamle stubbe er gode levesteder, især i hasselskove, mens ellesumpe hellere skal være helt 
urørte, med mindre stævningen fortsættes af specifikke kulturhistoriske grunde. 
 
Private skovejere vil ofte forvente at få en økonomisk kompensation for at udlægge urørt skov 
eller anden biodiversitetsskov. Enten kan kompensationen gives som generelle lempelser i 
skatter, afgifter eller ændring af andre økonomiske forhold (f.eks. grundværdiansættelsen) til 
gengæld for en generel beskyttelse af naturmæssigt særligt værdifulde skove eller en vis pro-
centdel af hver skovejendom. Ellers også kan der indgås individuelle aftaler med konkret vur-
dering af kompensation. Sidstnævnte er administrativt betydeligt tungere, men effekten kan 
muligvis blive højere som følge af direkte dialog og rådgivning. Der er interessante forsøg i 
gang med en udbudsmodel, hvor private byder ind med biodiversitet, som staten efterspørger. 
En indbygget, tidsbegrænset fortrydelsesret (med tilbagebetalingspligt) kan muligvis give øget 
interesse for at indgå aftaler. 
 

Boks: Forberedelse til urørthed 
Hjælp de naturlige, økologiske processer i gang ved at: 

1. Lukke grøfterne, så skoven bliver naturligt våd. 
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2. Fælde uønskede arter af træer og buske. 
3. Skade nogle træer, så de udvikler sig til gode levesteder hurtigere (veteranisering) 
4. Øge mængden af stående og liggende døde træer. 
5. Skabe lysninger og plads omkring buske, egetræer med mere, men bevare de ældste 

træer. Visse steder gavner større områder med lysåbne naturtyper mere end skov. 
6. Indføre ønskede arter af træer og buske, hvis der ikke er frøkilder i nærheden. Især 

kan det være nødvendigt at hjælpe til, hvis man vil have mere løvskov i Vestjylland. 
 

Fotos og billedtekster 
Foto: Urørt skov. 
Tekst: En ægte skov er vild. Her får fantasien frit spil. 
 
Foto (evt. som boks): Rødlig perlemorssommerfugl 
Tekst: Denne smukke sommerfugl er sjælden og kritisk truet i dag. Det er en udpræget sko-
vart, der både har behov for uhindret solvarme på de violer, som sommerfuglelarven lever på, 
og for den læ, som skoven giver. Sommerfuglen har desuden brug for blomsterrige skovenge 
eller kanter langs skovveje til fouragering. Arten er i dag så fåtallig, at der bør sættes ind med 
målrettet mikroforvaltning for at redde de sidste populationer, men hen ad vejen kan urørt 
skov med tilstrækkelig dynamik, og herunder skovlandskaber, være løsningen for denne art og 
mange andre. 
 
Foto: Gammel nåleskov, gerne med lysninger 
Tekst: Der kan være høje værdier knyttet til nåleskov. Udvikles til gammelskov i kombination 
med heder, næringsfattige kær m.m. 
 
 

Mål: 20 dynamiske skovlandskaber 
over 1000 hektar findes i 2030 
 
Med et skovlandskab menes et stort og varieret naturområde, hvor skovbevoksede områder 
veksler med enge, åbne og træbevoksede moser, søer, krat, overdrev, heder, åer, klitter osv. 
Et skovlandskab forvaltes som urørt skov, gerne med græssende dyr. Skovdelen af skovland-
skaberne indgår i DN’s mål for urørt skov. Skovlandskaber er udtryk for en mere vidtgående 
funktionsopdeling af landskabet, som supplerer et spredt netværk af mindre, urørte skove. 
 
I et sådant landskab er der mange overgangszoner mellem naturtyperne, f.eks. brede og vari-
erede skovbryn og gradienter mellem vådere og tørrere natur. Her trives de arter, som behø-
ver flere forskellige naturtyper for sin overlevelse. 
 
Selve græsningen og de andre ting, store dyr gør (roder i jorden, brækker grene af, fører frø 
rundt i landskabet, efterlader møg og ådsler m.m.) er naturlige, dynamiske processer, som 
mangler i naturen i dag. Det vil ofte være en fordel med helårsgræsning af flere forskellige 
arter af græssende dyr sammen, da de har forskellig adfærd og effekt. 
 
Et formål kan være vildhed i sig selv, men ideen er også at få en samlet set nemmere forvalt-
ning af biodiversiteten, hvor populationer af truede arter af planter, svampe, laver, insekter og 
alle andre dyr vil klare sig godt over tid uden at hvert enkelt individ eller lille delbestand plejes 
separat. Det kræver naturligvis en indsats at regulere og holde et vist opsyn med de græssen-
de dyr. De store samlede naturområder vil også give mulighed for en oplevelse af ”vildmark”. 
 
En del af de meget truede plante- og insektarter er netop knyttet til indre skovbryn og en mo-
saikagtig overgang mellem skov og lysåben natur, som skovlandskaber er rige på. Generelt 
ville vi også få meget større tætheder af mange, mere almindelige arter. En række fugle, der 
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ville gavnes af skovlandskaber, er hærfugl, ellekrage, pirol, ådselsgrib, sort stork, hvid stork, 
høgesanger, tornskader og spætter. 
 
I dag er der kun en håndfuld sådanne store, sammenhængende naturområder i Danmark. Vi 
har heller ikke voldsomt mange store dyr i landskabet, men 24.000 kronhjorte går dog frit i 
dansk natur (kilde V), og at både bisoner og elge atter findes i Danmark. Ulven, guldsjakalen 
og vildsvinet er ved at indfinde sig og på Bornholm og ved Randers findes et mindre antal af 
den truede europæiske bison i indhegnede naturområder. I Lille Vildmose er der sat to hånd-
fulde elge ud i et stort indhegnet område, hvor der også lever kronhjorte. En del andre områ-
der græsses af kronhjorte eller robuste racer af heste eller kvæg. Hertil kommer alle de mindre 
naturarealer, som græsses af almindelige køer, heste, får og geder. 
 
DN er med til at skabe praktisk erfaring og inspiration gennem involvering i konkrete forvalt-
ningsprojekter og styrke videngrundlaget for skovlandskaber med græssende dyr. Rapporten 
”Eksempelprojekt om Naturnationalparker” (kilde H), der er udarbejdet på foranledning af DN, 
slår konkret til lyd for etableringen af større skovlandskaber med urørt skov i centrum og ud-
sætning af større planteædere i vekslende omfang. Rapporten udfolder tre eksempelprojekter i 
Gribskov, Silkeborgskovene og Almindingen og illustrerer, at potentialet er til stede for ambiti-
øse områder med vildere natur på naturligere præmisser til stor gavn for den trængte skovna-
tur. DN mener, at der skal gennemføres lokale, inddragende processer for at gøre skovland-
skaber til virkelighed. Græssende dyr kan eventuelt indføres trinvist med start i mindre områ-
der og med færre arter. 
Politikere kan skabe forudsætninger og incitamenter for at forskellige ejere samarbejder om 
store skovlandskaber med græssende dyr. Politikerne kan også lade offentlige arealer indgå. 
Skovejere og andre jordejere kan samarbejde om mere eller mindre selvforvaltende natur i 
varierede skovlandskaber, inkl. fælles regulering af dyrebestandene. 
 
For at bevare biodiversiteten effektivt og langsigtet er det afgørende at tage udgangspunkt i 
områder med eksisterende høje naturværdier. Forskere har analyseret forekomsten af truede 
arter i skovene og peget på et antal helt konkrete kvadrater på 10x10 km, hvor løvskovene 
bør forvaltes som urørt skov for at redde de truede arter (kilde B). Disse områder vil være op-
lagte steder til store skovlandskaber med græssende dyr. Rent politisk kan det være nemmest 
at tage starte med de offentlige arealer. Det giver nogle steder god mening, men en del af de 
skovlandskaber, som findes i dag, er faktisk private. 
 
DN mener, at der er god brug for rovdyr som ulve, guldsjakaler og selvfølgelig ræve og de små 
mårdyr i den danske natur. Krondyr og de andre vildtvandrende hjorte er der også plads til 
flere af, når de holdes lidt i skak af rovdyrene, og vildsvin skal tillades at genindvandre. Bison, 
elge, vildsvin og bævere er vigtige, genindførte nøglearter, der skaber en dynamisk natur, som 
giver plads til mange andre arter. Husdyr som køer, får, geder og heste skal heller ikke glem-
mes; de kan gøre stor naturnytte, gerne i robuste varianter. Der bør oprettes en vildtskade-
fond til at håndtere de skader, som f.eks. landmænd og fåreavlere rammes af (se DN’s jagtpo-
litik). 
 
DN mener generelt, at vildtet skal kunne bevæge sig frit i landskabet, men af hensyn til biodi-
versitetsformål samt trafiksikkerhed og skov- og landbrug kan hegning være acceptabelt, hvis 
offentlighedens adgang vel at mærke sikres. 
 
Hegn vil ofte være en nødvendighed, hvis tætheden af græssende dyr skal op i nærheden af 
det naturlige, så dyrene skaber tilstrækkelig dynamik til for eksempel at holde lysåbne natur-
typer fri for tilgroning. Hegnene bør udformes, så de ikke hindrer andre dyrearter end de til-
tænkte. Rovdyrene vil medvirke til at holde græsserne vilde og bestandene sunde, hvis de til-
lades adgang til de store indhegnede områder. Hegn kan laves, så ræv, guldsjakal, ulv og 
grævling kan krybe under. Hegn til vildsvin og køer kan laves, så krondyr kan springe over. 
Krondyr kan ikke passere hegn til for eksempel bison eller elg, men eftersom krondyr ikke er 
en truet dyreart, kan en vis begrænsning af deres frie vandring accepteres. Hegnet bør dog 

Kommentar [nsh2]: Hvor mange 
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placeres, så der stadig er skov uden for hegnet. Hegnet bør forsynes med færiste og klaplåger, 
så publikum fortsat kan passere ved alle veje og stier. 

Fotos og billedtekster 
Foto: Folk der bader hvor køerne drikker (Røsnæs) 
Tekst: Her på Røsnæs har de besøgende lært at omgås græssende dyr. 
 
Flere fotos: Sort stork? En varieret overgang mellem træbevokset og mere lysåben natur, ger-
ne med græssende dyr 
 

Mål: Skovenes lager af kulstof er ste-
get med 50 % i 2050 
 
Skovene spiller flere vigtige roller for klimaet. Skovene har en stor mængde kulstof lagret i 
træerne og jorden. Lageret kan de allerfleste steder blive endnu større. Desuden kan træ er-
statte energitunge og ikke-fornybare materialer som stål og beton og bruges i stedet for pla-
ster og kemikalier lavet af fossil olie. Når træer fældes i skovene, så frigives kulstoffet før eller 
siden til atmosfæren. Pladsen i en bæredygtigt forvaltet skov fyldes dog op med nye træer, der 
optager kulstof fra atmosfæren, når de vokser; men det tager tid. Hvis hugsten overstiger til-
væksten, hvis kulstofholdige jorde forstyrres, eller hvis træet bruges til at øge det totale ener-
gi- og materialeforbrug, så påvirkes klimaet dog i stedet negativt. Hertil kommer konsekven-
serne for skovenes biodiversitet og sociale værdier, som også skal håndteres, så det gode ikke 
bliver det bedstes fjende.  
 
I en dansk skov har træerne og jorden i gennemsnit et lager af kulstof svarende til 239 ton 
CO2 per hektar (kilde A). De danske skoves totale lager af kulstof udgør 41 mio. tons, hvilket 
svarer til 149 mio. ton CO2 (kilde A) eller godt 3 års udledninger af CO2 fra Danmark (kilde S). 
Lageret af kulstof i de danske skove er steget med 32 procent siden 1990 (kilde A). DN mener, 
at lageret kan øges med yderligere 50 % op til mindst 60 mio. tons samtidig med, at der kan 
fældes mere træ til at erstatte klimaskadelige materialer og uden tab af biodiversitet1. Udvik-
lingen kan langt hen ad vejen styres med god skovforvaltning og politisk styring af energisek-
toren, byggerisektoren mm. Men presset stiger naturligvis med en kraftigt øget efterspørgsel. 
Derfor mener DN, at den kommende energiforsyning ikke skal baseres på afbrænding af træ 
eller anden biomasse, se DN’s energiforsyningspolitik. 
 
Lageret i skoven påvirkes i høj grad af, hvor meget ny skov der etableres, men urørt skov spil-
ler også ind. I en varieret bøgeskov vil der opstå en ligevægt i mængden af kulstof over jor-
den, når de gamle træer er ca. 300-350 år, mens lageret i jorden sandsynligvis vil fortsætte 
med at vokse i betydeligt længere tid. I almindelig træproduktion fældes de fleste bøgetræer, 
når de er omkring 100 år. 
 
DN mener, at en øget hugst må af hensyn til klimaet ikke må medføre et lavere lager af kulstof 
i skovene, herunder lavere vedmasse. Derfor er det nødvendigt at øge skovens biologiske pro-
duktion af træ for at hugsten eventuelt kan øges. DN mener, at produktionen og dermed mu-
ligheden for at fælde træ kan øges på en bæredygtig måde i produktionsskovene ved blandt 
andet at have flere træer per areal i de unge bevoksninger samt arbejde aktivt med træarts-

                                           
1 Rapporten ”Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100” (kilde T) viser nogle 
scenarier ud fra forskellig brug af følgende virkemidler til at påvirke både kulstoflager og mulig hugst: Skovrejsning, 
artsvalg ved skovrejsning, omdriftsalder/kulturareal, artsvalg i foryngelser, kulturmetode, urørt skov, hugstgrad, 
hugstsortiment og forædling. DN’s politik ligger samlet set mellem miljøscenariet og kombinationsscenariet, dog tæt-
test på miljøscenariet. To forskelle mellem DN’s politik og begge de to scenarier er, at DN taler for en endnu større 
etablering af nye skove, hvilket trækker både lagringseffekt og hugstmulighed op, men DN taler også for væsentligt 
mere urørt skov, hvilket tæller positivt på lager, men negativt på hugstmulighed. Kulstoflageret stiger med en halv 
gang til 2050 ved rapportens kombinationsscenarie og endnu mere ved miljø-scenariet (ENV). Samtidig kan hugsten af 
træ stige væsentligt i begge scenarier. 
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valg og udvælgelse af plantemateriale. Hertil kommer potentialet fra øget hugst på grund af et 
større skovareal i fremtiden og flere levende hegn og naturarealer. 
 
DN arbejder for mere urørt skov og anden natur med et stort og stigende lager af kulstof samt 
et større skovareal. DN arbejder for den grønne omstilling, hvor ressourcerne produceres og 
bruges klogt, herunder genbruges og recirkuleres. DN arbejder også for klimafokus i energipo-
litikken, skovcertificeringerne og skovprogrammet (den nationale skovpolitik). 
Politikere kan motivere til og lovgive om at øge skovenes samlede lager af kulstof, blandt an-
det ved at etablere mere skov og udlægge mere urørt skov samt stramme skovloven med 
hensyn til beskyttelse af gamle løvskove. Politikerne kan også stimulere til øget brug af træ i 
byggesektoren samt kræve certificeret træ i energisektoren. 
Skovejere kan lagre mere kulstof i deres skove samt sørge for at skoven får en større tilvækst 
af træ, som derefter kan hugges, uden at gå på kompromis med biodiversitet eller sociale 
værdier. Landmænd kan plante skov og levende hegn. Jordejere kan også mindske udlednin-
gen af CO2 og endnu mere ”klima-potent” lattergas og metan fra især tørvejorde ved at stop-
pe dræning og begrænse jordbearbejdning. 
Alle kan gavne klimaet og sikre bæredygtig skovdrift ved at bruge træ til byggeprojekter i ste-
det for stål og beton og efterspørge certificeret træ. 
 
Træ optager CO2 når det vokser og binder kulstoffet, men det frigives igen, når træet rådner 
eller – helst til allersidst i forbrugskæden efter genbrug og genanvendelse - brændes af. Der 
bruges også stadig fossil energi i produktionen og dertil kommer den historiske kulstofgæld, 
som produktionsskove har med deres lave lager af kulstof i forhold til urskove. Brug af træ er 
altså ikke som sådan CO2-neutralt for atmosfæren. En vigtig pointe, som adskiller træ fra for 
eksempel kul er dog, at skovene har evne til at optage mere kulstof, når der løbende tages træ 
ud, end hvis enhver hugst stoppede i morgen, fordi der bliver plads til nye træer. Fossilt kul, 
olie og gas kan ikke genskabes indenfor en menneskelig tidshorisont. 
 
Hvis hugsten ophører, bliver skovene til urørte skove, og så stiger lageret af kulstof i skoven i 
en lang årrække. Der kan være en risiko for, at skoven ryddes til landbrug eller byudvikling, 
hvis der ikke er efterspørgsel efter træ. I Danmark er 71 procent af skovene beskyttet som 
fredskov mod anden arealanvendelse. Det er også relevant at forholde sig til hvordan samfun-
det ville forsyne sig med energi og materialer uden den pågældende hugst (se også DN’s 
Energiforsyningspolitik) 
 
Både skovene og træprodukterne lagrer altså kulstof. Det giver en slags dobbelt lagereffekt. 
Disse lagre kan påvirkes til at stige, men der er ingen garanti for at skove og produkter lagrer 
kulstoffet langsigtet. Det afhænger jo af politik, katastrofer osv. Derfor kan lagring i skove el-
ler træprodukter ikke bruge som ”aflad” for brug af fossilt kulstof fra kul og olie. Lagerkapaci-
teten er heller ikke uendelig. 
 
Er brug af træ godt eller skidt for klimaet? 
Det afhænger blandt andet af: 

• hvilken type skov træet kommer fra – en urskov med et stort lager af kulstof og et føl-
somt skovmiljø? (f.eks. tropisk regnskov eller boreal fjeldskov = meget problematisk af 
flere grunde) eller en produktionsskov med et lavere lager og et mere robust skovmiljø? 
(f.eks. dansk, plantet skov = mindre problematisk trods alt). Eller om man starter med 
at plante skov på en mark (klimagevinst) eller i et naturområde med højt kulstofindhold 
i jorden (ofte problematisk af flere grunde). 

• hvilken type hugst det handler om - renafdrift af alle træer i et område samtidig (rela-
tivt stor klimagæld, også potentielt fra jorden) eller en form for udtynding eller selektiv 
hugst af enkelttræer (begrænset klimagæld samt øget tilvækst). 

• hvordan skoven forvaltes fremover – hvor hurtigt det skabte rum i skoven fyldes ud 
med nye træer. 

• hvad træet bruges til –energi, papir og andre kortlivede produkter eller byggeri, hvor 
det kan lagre kulstof i mange år og desuden erstatte energiintensive materialer. 
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Øget efterspørgsel på træ kan lede til at der bliver større interesse for at plante skov (eller 
undlade at rydde – i de lande, hvor det er trenden). Det vil føre til større lagring og lager af 
kulstof og større mulig hugst af træ til produkter. Øget efterspørgsel på træ kan også lede til 
en større og mere fokuseret træproduktion, hvilket både kan være godt og skidt for klima, 
biodiversitet og sociale forhold; alt efter hvordan det gøres i praksis. 
 

Fotos og billedtekster 
Skov med stort lager af kulstof 
Træbyggeri 
Figur om recirkulering af ressourcer 
 
 

Mål: 20 % af Danmark er dækket af 
skov i 2050 
 
Nye skove giver store samfundsgevinster. Når landbrugsjord tages ud af drift stopper sprøjt-
ningen og gødskningen. Det gavner drikkevandet. Når træerne vokser op lagrer de kulstof, 
som ellers ville belaste klimaet. Der går ikke mange år før den nye skov kan blive et attraktivt 
sted at gå tur og almindelige arter begynder at indfinde sig. På sigt vil den nye skov kunne 
udvikle spændende natur og eventuelt producere træ til samfundet. Det tager dog meget lang 
tid før mere stationære og ofte truede arter knyttet til gamle træer og gammel skovbund 
eventuelt indfinder sig. Ny skov er også velegnet som en beskyttende buffer mod sprøjtegifte, 
kvælstof og vind omkring gamle skove med høje naturværdier. Ny skov beskytter også bedre 
mod fortsat ødelæggelse af arkæologiske værdier i jorden end landbrug. 
 
DN mener, at nye skove skal skabes, så de understøtter høje naturværdier og rekreative for-
mål. Målet svarer til mindst 830.000 ha. I 2015 udgjorde skovene 625.000 ha, svarende til 15 
procent af Danmarks totale areal (kilde A). Det politiske mål fra 1989 er i Skovprogrammet fra 
2002 formuleret som ” Skovlandskaber dækker 20-25 % af Danmarks areal i løbet af en træ-
generation (80-100 år)”. Der er altså elastik både med hensyn til målniveau og målår. 
 
I løbet af de seneste 200 år er skovene vokset fra 2-3 procent af Danmarks landareal til 14-15 
procent. Midtjylland, Djursland, Læsø, Midtsjælland og Nordsjælland er de mest skovrige egne 
i Danmark. Fra 1990-2015 er skovarealet steget med 15 procent, hvilket i gennemsnit er 
3.300 ha om året og 82.000 ha totalt (kilde A). 
 
DN forestiller sig en næsten jævn stigning, således at skovarealet som et delmål i 2030 helst 
skulle omfatte 17,5 procent af Danmark og som langsigtet mål i 2090 - 100 år efter det poliske 
mål om en fordobling blev formuleret - helst skal være nået op på at dække 25 procent af 
Danmark. Det kræver en skovrejsning på ca. 5.500 ha årligt. 
 
DN arbejder for at landbrugsjord, som med den nuværende drift belaster klima og vandmiljø 
særligt meget bliver til skov og lysåbne naturtyper. DN arbejder for, at etablering af ny skov er 
mulig og attraktiv for både offentlige og private aktører, samt at offentlig støtte betinges af 
krav til naturindhold og brede samfundsværdier. 
Landmænd m/k kan tage marginale landbrugsarealer på våd eller tør bund ud af omdrift og 
etablere natur, f.eks. varierede skove. Gerne i samarbejde med naboer, så de nye naturområ-
der bliver så store som muligt. 
Politikere kan give de bedst mulige incitamenter for at skabe nye skove og anden natur. Her-
under en struktureret men fleksibel planlægning og attraktive støtteordninger. 
Alle kan påvirke sit lokale vandværk, menighedsråd, lokale jordejere og kommunalbestyrelsen 
til at sætte gang i nye skovprojekter. 
 



 10 

I Danmark er jorden og klimaet velegnet til skov og den kan sagtens komme af sig selv de 
allerfleste steder. Naturlig tilgroning er billigere end at plante træerne og bliver ofte mere vari-
eret, men kræver større tålmodighed. DN mener, at naturlig tilgroning er en vigtig form for 
skovrejsning, især hvor træproduktion ikke er et primært formål. 
 
Skovens udformning vil komme til at afhænge af frøkilder, jordbund, græssende dyr, vand og 
erosion med mere. De lokale frøkilder afgør hvilke træarter, der indfinder sig, hvis man lader 
et areal ligge i fred. Mange steder dominerer indførte (nåle)træer og man kan overveje at 
hjælpe nogle løvtræer og buske på vej i den ellers ”vilde” skov. Hvis der er mange vilde græs-
sende dyr, som spiser (løv)træer og buske, kan man overveje et midlertidigt hegn omkring 
området.  
 
Når træerne og buskene er kommet lidt op, kan man lade skoven være strikt urørt eller aktivt 
give plads til de træer og buske, som passer til formålet.  
 
DN ser gerne, at en stor del af de nye skove er offentlig skov, fordi der her er de bedste ad-
gangsforhold, og fordi der så er en demokratisk indflydelse på forvaltningen. Det er oplagt, at 
staten og kommunerne etablerer skov eller anden natur på de landbrugsarealer myndigheder-
ne ejer. De høje priser på landbrugsjord gør det meningsfuldt at lade den private jordejer få 
betaling for at etablere ny skov, som pålægges fredsskovpligt, frem for at opkøbe ny jord i stor 
stil. Jordfordeling er dog et vigtigt redskab. 
 
Kun 16 procent af den nye skov, som er tilkommet mellem 1990 og 2012 har fået offentlig 
støtte (kilde Ø). Resten har lodsejeren skabt for egen regning, aktivt eller passivt. Fra 2016 år 
er tilskudsordningen til skovrejsning blevet mere attraktiv for jordejeren. Der er nu ens vilkår 
for skovrejsning i en større del af landskabet end tidligere og økonomien er forbedret med bi-
beholdt grundbetaling. Det resulterede det første år i dobbelt så mange ansøgninger trods for-
bud mod gift og dybdepløjning samt påbud om hjemmehørende arter, hvis man vil op i den 
højeste tilskudskategori. 
 
Ny skov giver nok størst effekt for biodiversiteten, hvis den udvider og fungerer som buffer for 
eksisterende skove med høje naturværdier. Grøfter og dræn bør lukkes, så området bliver na-
turligt vådt. Det er ofte godt at udpine landbrugsjord inden passiv eller aktiv skovetablering. 
Det kan overvejes at hjælpe skovbundsfloraen på vej. Brug ingen gift eller gødning. Sæt even-
tuelt græssende dyr på efter den første etableringsfase. Giv gerne aktivt plads til nogle ønske-
de træer og buske, så der bliver flere storkronede træer og blomstrende buske. 
 

Boks: Drikkevand i skovene 
Der spredes næsten ingen gift eller gødning i skovene. Vandværkerne ønsker derfor at hente 
vand under skov og naturområder, hvor grundvandsmagasinerne indeholder rent grundvand. 
Mange vandværker har også opkøbt jord eller indgået aftaler om at plante skov i indvinding-
soplandene for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegifte og nitrat. 
 
Skov bruger mere vand til fordampning end heder og landbrugsarealer, hvor markerne kan 
være delvist eller helt uden vegetations dække. Derfor dannes der lidt mindre grundvand un-
der både løvskov og granskov end under hede og landbrug, ca. 5-15 procent mindre afhængig 
af landsdel (kilde Æ). 
 

Fotos og billedtekster 
Foto: Vestskoven 
Tekst: Vestskoven udenfor København fyldte 50 år i 2017. Den dækker 1500 ha. 
 
Foto: Naturlig tilgroning, fx. Suserup bufferskov 
Tekst: På en mark udenfor Suserup Skov skal ny skov, som nu gror til af sig selv, beskytte den 
gamle, urørte skov mod sprøjtegifte, kvælstof og vind, samt blive en udvidelse af skoven. 
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Mål: 100 % af træproduktionen er cer-
tificeret i 2030 
Brug af træ behøver ikke at føre til rydning af regnskov og anden biologisk og socialt værdifuld 
skov. Det er bestemt en reel risiko, men bæredygtigt skovbrug kan blive ved med at producere 
træ på de samme arealer i al fremtid, og derved kan rydning af yderligere oprindelig skov 
undgås. Desværre ryddes skov globalt ofte af andre grunde, så som landbrugsinteresser og 
energiproduktion. Til en vis grad kan træproduktion godt kombineres med biodiversitet og so-
ciale interesser, og desuden styrke interessen for at bevare skovene. 
 
Certificering sikrer basale hensyn til biodiversitet, sociale forhold og langsigtet produktion. Cer-
tificeringen er samtidig køberens garanti for at en uafhængig part har kontrolleret at kravene 
er overholdt. 
 
De to primære skovcertificeringer er FSC og PEFC. DN har været med til at udvikle begge ord-
ningers danske skovstandarder, altså det regelsæt danske skovejere skal efterleve. DN mener, 
at begge ordninger har en positiv effekt på naturhensyn med mere i danske produktionsskove. 
Kravene er dog et udtryk for konsensus i brede arbejdsgrupper af forskellige interessenter. DN 
anbefaler primært FSC og sekundært PEFC. Det følger resultatet af en grundig sammenligning, 
som WWF International har lavet (kilde G). PEFC falder ud som nummer to på grund af mindre 
indflydelse for ikke-økonomiske interessenter, et mindre robust system samt godkendelse af 
mere tvivlsomme, nationale ordninger under PEFC-paraplyen. DN bakker også op om Sustai-
nable Biomass Partnership (SBP), som er en certificering af træ til energi, og de øvrige krav i 
den danske brancheaftale om bæredygtig biomasse, men DN anser ikke, at den kan eller skal 
erstatte en egentlig skovcertificering. 
 
I Danmark er Naturstyrelsens skove og nogle håndfulde andre ejendomme certificeret efter 
FSC, totalt ca. 125.000 ha svarende til 20 procent af skovarealet (kilde Z). PEFC er lidt mere 
udbredt i Danmark med totalt ca. 29 procent af skovarealet (kilde Å og Z). Eftersom Natursty-
relsens ca. 114.000 ha skov er certificeret efter begge systemer er der et meget stort overlap. 
 
Visse områder i certificerede skove afsættes helt til den vilde natur, og i resten af skoven tages 
der hensyn til blandt andet levesteder for truede arter, drikkevand, kulturarv samt de ansattes 
og lokales rettigheder. Samtidig produceres der træ, som ved at erstatte beton, stål, kul og 
olie, kan spare klimaet for CO2 og luften og vandet for anden forurening, se kapitlet om Klima. 
Når træer fældes i en bæredygtigt forvaltet skov, gror der nye træer op. Det er alligevel nød-
vendigt at fritage store dele af skovarealet helt for træproduktion for at give naturen plads 
nok, se kapitlet om Urørt skov. 
 
DN er med til at forbedre certificeringsordningerne og øge efterspørgslen på certificeret træ. 
Politikere kan gøre det nemt og billigt at blive certificeret. En afgift på handel med ikke-
certificeret træ kan finansiere støtte til certificering. Der kan også oprettes en ”omstillingsråd-
givning”. Offentlige indkøbere er allerede i dag forpligtiget til at vælge certificeret træ i alle 
produkter. Bortset fra træ til energi, som DN mener også bør være certificeret i den grad træ 
overhovedet bruges til energi fremover. 
Skovejere kan forhøre sig hos sine skovrådgivere om den bedste vej til certificering. Der er 
ofte støtte til de første skridt (grøn driftsplan) og mange skovejere oplever at få en øget viden 
om skoven og en øget struktur i sin skovforvaltning. 
Alle kan købe certificeret træ, både i form af møbler, papir og brænde. Du kan også bede din 
boligforening eller din arbejdsplads om det samme. Snak også med din lokale skovejer om 
certificering. 
 
DN mener om flis 
Flis er et muligt restprodukt fra tømmerproduktion og et afledt produkt af naturpleje og be-
skæring af diverse beplantninger. Der bør efterlades så meget træ i skoven, at mængden af 
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levende gamle træer, samt døde træer, både stående og liggende, stiger støt. Især bør alle 
biologisk værdifulde træer, herunder dem med huller og hulheder og andre skader bevares. I 
læhegn og på andre arealer udenfor skovene bør biologisk, kulturelt og æstetisk vigtige træer 
og buske bevares og plejes bedst muligt for et langt liv. For eksempel kan bytræer og vejtræer 
stynes frem for at skæres helt ned eller fjernes. De kort- og langsigtede konsekvenser for fug-
le, flagermus, insekter og andre arter i træerne bør altid tages i betragtning, når flisning plan-
lægges. Flis kan bruges til mange ting i den grønne omstilling. Afbrænding er den absolut rin-
geste mulighed for at bruge ressourcen godt. Al skovflis bør komme fra FSC-certificerede sko-
ve. Flis fra det øvrige landskab bør overholde bæredygtighedskriterierne i energibranchens 
aftale fra 2014. 
 
Certificering medfører, at skovene udvikler sig mere naturligt, om end der stadig foregår 
træproduktion. Rigtig skov er varieret med flere hjemmehørende træ og buskarter i forskellige 
aldre og elementer af naturlige vandforhold, lysninger samt gamle og døde træer. De danske 
skove er meget langt fra en naturlig tilstand i skovøkologisk forstand. Kun 50 procent af skov-
arealet er dækket med træarter hjemmehørende i Danmark. 37 procent af skovarealet består 
af blandskov, mens resten stort set kun består af en træart per bevoksning. Kun 15 procent er 
bevoksninger med flere forskellige aldre af træer. 22 procent af skovene ligger på gammel 
skovjord, dvs. med en lang kontinuitet, som gavner mange arter. (Kilde A) 
 
DN bakker i certificeringerne op om naturnær skovdrift som en produktionsform, der er væ-
sentligt mere skånsom end plantagedrift. Metoden bygger på at understøtte nogle naturlige 
processer som selvforyngelse og naturlig konkurrence mellem træerne. Herved spares der 
penge til plantning og udtynding. Det kræver dog mere af forvalterne at producere og høste 
træ i en mere varieret skov. Fordi der sikres et vedvarende trædække og skovklima, samt flere 
arter og aldre af træer på samme areal, så stiger skovens værdi som levested og oplevelses-
rum.  
 

Mål: Dobbelt så mange besøg sker i 
skovene i 2030 
De danske skove får årligt omkring 70 millioner besøg af voksne danskere. En fordobling vil 
altså sige 140 mio. voksenbesøg årligt. Besøgene i skovene skal gerne være spredt over landet 
for at fordele presset og inkludere flere overnatninger ude for at maksimere naturoplevelsen. 
 
Skoven er den foretrukne naturtype til friluftsliv, efterfulgt af strand/kyst. 85 procent af de 
besøgende i naturen oplever absolut ikke naturen som overfyldt. Kun 2-3 procent har følt sig 
generet af andre gæster i naturen. (kilde I). Naturens Dag, som DN arrangerer sammen med 
Friluftsrådet, trækker årligt over 100.000 deltagere, heraf mange børn til events i skovene. 
 
Folk der bruger skoven, kommer til at holde af den og vide mere om den. Folk der holder af 
skoven og naturen i skoven, vil gerne passe på den. Mere end 80 procent af befolkningen me-
ner, at naturoplevelser er vigtige for livskvaliteten. Naturoplevelser er også den vigtigste årsag 
for flest mennesker til at færdes i naturen, dernæst kommer motion, sociale relationer samt 
fred og ro. (Kilde I). Jo hyppigere personer færdes i grønne områder, jo lavere er stressni-
veauet (Kilde K). 
 
Børn på institutioner, der aktivt benytter naturen i dagligheden, har i case-studier vist sig at 
have bedre koncentrationsevne og motorisk udvikling samt færre sygedage end andre børn. 
Ude-undervisning har vist sig at styrke elevernes motivation for læring samt deres evne til at 
huske det indlærte. Desuden fremmes de sociale relationer mellem børnene i et ude-miljø. 
(Kilde J). 
 
DN medvirker til gode relationer mellem brugere og ejere lokalt samt mellem brugergrupper. 
DN uddanner Naturguider, driver Skoletjenesten og afholder et væld af lokale offentlige ture 
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ud i naturen. DN rejser desuden mange sager om fredninger, som forbedrer adgangsmulighe-
derne til naturen. 
Politikere kan satse på bedre vilkår for naturvejledning, ude-undervisning, naturcentre, flere 
gode adgangsveje til og rundt i skoven samt gode friluftsfaciliteter som udkigstårne, sheltere, 
bålhytter og handikapvenlige toiletter. Mere bynær skov er også tiltrængt. 
Skovejere kan være åbne for aftaler om øget adgang og markerede ruter samt passe godt på 
stier og skovveje i forbindelse med maskinkørsel. 
Landmænd kan bevare markveje eller skabe nye veje og stier, så der bliver lettere adgang til 
skovene. 
Alle kan en tur i skoven. Tag gerne et barn, en flygtning eller en gammel nabo med. Spis 
madpakken siddende på et væltet træ og mærk naturen. 
 
I særlige tilfælde forstyrrer friluftslivet følsom natur så meget, at der er behov for en ind-
skrænkning af adgangen. Det kan være i nærheden af følsomme arters yngle- og hvileområ-
der, f.eks. reder af store rovfugle eller vigtige orkide-lokaliteter. Der er allerede mulighed for 
dette i lovgivningen og det gøres på en fornuftig måde mange steder. God information til om-
rådets brugere er vigtig for den gensidige respekt mellem ”beskyttere” og ”benyttere”. 
 
Boks: DN mener – om adgang til skoven 

• Alle skal have gode muligheder for at komme ud og opleve naturen. Naturen er et fæl-
les gode og tilhører alle, uanset ejerforhold. 

• Adgang til naturen skal altid ske under hensyntagen til sårbar natur og stille områder, 
samt med respekt for ejerens produktion og privatliv. 

• Det bør være lovligt i private skove at færdes til fods og tage kortvarigt ophold på let 
tilgængelige, arealer i umiddelbar nærhed af veje og stier. 

• Det bør som udgangspunkt være tilladt at færdes ude hele døgnet, også i private sko-
ve. 

• Der bør være adgang i private skove, hvis der er lovlig adgang hen til skoven; også selv 
om skoven er mindre end 5 ha.  

• Der er behov for flere offentlige skove, fordi adgangen her er mere fri. 
• Der bør åbnes op for (reguleret) overnatning i alle offentlige skove. 
• Særligt forstyrrende friluftsaktiviteter, f.eks. med lys eller larm, bør reguleres stærkt. 

 
 

Mål: Alle kommuner har en træpolitik i 
2020 
 
Mange organismer er knyttet til træer frem for til skove, og derfor kan gamle solitære træer på 
kirkegårde, i alléer og herregårdsparker være uvurderlige for biodiversiteten. For eksempel for 
den truede og beskyttede store bille, eremitten, som lever i hule løvtræer. Alle træer lagrer 
naturligvis også kulstof, som dermed ikke udgør et problem for klimaet. 
 
I det åbne land er træer og levende hegn vigtige småbiotoper for småvildt og andre arter. De 
giver også læ og opdeling af landskabet og ro for øjet. Ofte fortæller de noget om landskabets 
historie. Langs vejene er træer også en del af landskabsæstetikken og får desuden bilister til at 
sænke farten. 
 
I byerne er træerne ambassadører for skovens natur. De viser årstidernes vekslen, er levested 
for fugle og insekter og flagermus samt fungerer som oplagte steder til en pause. Især i byer-
ne er træernes miljømæssige funktioner vigtige eftersom de reducerer vinden, støvet og stø-
jen, modvirker oversvømmelser ved at opsuge regnvand samt virker afkølende på varme 
sommerdage. 
 
DN mærker Evighedstræer og arbejder lokalt og nationalt med træpolitik og vigtige enkeltsa-
ger. 
 

Kommentar [nsh3]: NY: Skal vi 
anbefale egentlige biodiversitets-
zoner, hvor færdslen reguleres 
endnu strengere end i stillezoner-
ne og bruge denne fx i en del af de 
urørte skove? 

Kommentar [nsh4]: I overens-
stemmelse med DN’s Adgangspoli-
tik fra 2015. 

Kommentar [nsh5]: NY: Fastholdes 
trods diverse høringssvar? 
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Træpolitikken bør være en integreret del af kommuneplanen og indeholde mål om at forøge 
antallet og variationen af (gamle) træer i byerne og i det åbne land. 
 
Selvdøde, gamle træer er ekstremt værdifulde for biodiversiteten, fordi de indeholder så man-
ge forskellige levesteder (mikrohabitater). Det gælder også hulheder, døde grene og døde par-
tier på stammen allerede mens det gamle træ stadig lever. Så længe træet lever er livsmiljøet 
mere stabilt gennem længere tid, end når træet først er dødt. I dagens landskab mangler der 
generelt gamle træer og dødt ved. Status er 5 m3 dødt ved per ha i gennemsnit i de danske 
skove (kilde A). Det kan være en god indsats aktivt at skabe dødt ved af forskellig slags. Helst 
af hjemmehørende arter og helst hele træer. I et landskabsperspektiv er det vigtigt, at der 
både findes tilstrækkelige mængder af såvel stående som liggende døde træer, både i varme, 
tørre miljøer og i kølige, fugtige miljøer. Ifølge forskningen opfyldes de fleste vedboende arters 
behov af 20-50 m3 dødt ved per hektar i kerneområderne, som skal være tilstrækkelig mange 
og store (kilde U). Kerneområderne kan være den urørte skov. Nogle svampearter kræver dog 
over 120 m3 dødt ved per ha. 
 
 

Mål: Alle skovejere kender sin skovs 
perler i 2020 
 
Med ”perler” menes naturmæssigt særligt værdifulde skovområder, levesteder for truede og 
næsten truede arter, fortidsminder, steder med meget høj rekreativ værdi eller andre vigtige 
samfundsværdier. Ejerne skal udover kendskab til perlerne gerne have viden, lyst og praktisk 
kunnen til at bevare og udvikle dem, men også de nødvendige økonomiske og lovgivnings-
mæssige rammer. 

Der er omkring 24.000 skovejere i Danmark. Ejerne er helt afgørende for, om vi lykkes med at 
bevare og udvikle skovenes mangfoldige værdier, fordi de træffer de konkrete beslutninger om 
forvaltningen. 
Det haster med at give naturen plads, så tabet af biodiversitet kan stoppes og vendes til en 
fremgang. Derfor er der en berettiget utålmodighed blandt miljøorganisationer med at få be-
skyttet og genoprettet mere natur hurtigere. Der vil aldrig være ressourcer til at kontrollere 
hvert skridt en skovejer tager, så i praksis er de nødt til at være med på vognen. 
 
DN mener, at det skal være attraktivt for skovejeren at finde og bevare en truet art i sin skov. 
Det kræver udvikling af de rette psykologiske og økonomiske incitamenter samt tilstrækkelig 
fleksible, men dog målrettede, beskyttelsesmekanismer. Hvis man fra politisk hold da ikke ba-
re vælger tvang, som dog kan dog virke kontraproduktivt. Skovejeren vil nemlig gerne have 
handlefrihed i sin skov og er mest motiveret for at fremme naturen, hvis der ikke følger alt for 
store bindinger eller restriktioner med, med mindre de altså er rimeligt selvvalgte. 
 
DN vurderer, at det er muligt forbedre biodiversiteten i skovene tilstrækkeligt ad frivillig vej 
gennem at optimere på viden, samarbejde og ikke mindst incitamenter. Der bør dog være kla-
re politiske mål og tidsfrister for, hvornår der ellers skal sættes ind med andre midler. 
Langt det meste skov, 70 %, er ejet af private. 19 procent af al skov er ejet af staten og yder-
ligere fire procent er anden offentlig skov. Hertil kommer fem procent ejet af fonde og stiftel-
ser. Kun 11 procent af skovejendommene er større end 20 ha. (Kilde A). 
 
DN medvirker til dialog og øget viden om natur- og kulturperler samt bedre redskaber og mu-
ligheder for samarbejde på tværs, både i nationale og lokale fora og projekter; herunder Skov-
rådet, skovbrugerråd og grønne råd.  
Politikere kan styrke rådgivningen til skovejerne. Den igangværende registrering af naturmæs-
sigt særligt værdifulde skove efter skovlovens §25 er et stort skridt i den rigtige retning. En 
kommende statslig artsportal vil også bidrage med vigtig viden til ejerne om skovenes biologi-
ske værdier. 
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Skovejere kan aktivt søge dialog og samarbejde med brugere af skoven og lokale naturorgani-
sationer. 
 

Konkret inspiration til skovejere 
 
Naturstyrelsen – bliv ved med at forvalte jeres 5 % af Danmarks areal til vores fælles bedste 
og med hovedfokus på biodiversitet og rekreation. I har alle muligheder for at optimere sam-
menhængen mellem den halvdel, som er skovbevokset og den halvdel, som er heder, moser, 
enge og overdrev. I kan hæve niveauet for arternes trivsel markant ved at tænke mere i skov-
landskaber uden produktion. I har allerede udlagt en mindre andel skov som urørt eller anden 
biodiversitetsskov og mere er på vej i kraft af Naturpakken. I er også stort set ophørt med at 
rense grøfter op, men de kan aktivt stoppes til mange steder. I gennemfører et storstilet 100-
årigt demonstrations- og udviklingsprojekt med den naturnære skovdrift og samtidig produce-
rer I noget træ, der kan anvendes fornuftigt, men det behøver vel ikke fylde så meget som 80 
procent af skovarealet!? I bør løses fra jeres økonomiske bånd forstået på den måde, at I ikke 
selv skal tjene til naturpleje, formidling og rekreativ service gennem salg af træ. Der bør være 
en mere tydelig adskillelse mellem mål og budget for henholdsvis træproduktionen og de akti-
viteter, som har til formål at gavne biodiversitet og rekreation. I kan arbejde mere med jord-
fordeling, hvor Naturstyrelsen får arealer med større potentiel naturværdi og mindst samme 
areal, til gengæld for nogle områder med højere produktionspotentiale, med henblik på at ska-
be større sammenhængende naturområder for biodiversitet og befolkning. Adgangen til især 
bynær skov skal dog bevares. 
 
Forsvaret – bliv ved med at være bedst i klassen på naturforvaltning. I gør det godt i både 
skov og lysåben natur, men hold fokus på de truede arter og omlæg gradvist til hjemmehø-
rende arter og mere varieret skovnatur, herunder urørt skov, der hvor det ikke konflikter for 
meget med jeres ”uddannelsesformål”. Giv befolkningen den bedst mulige adgang til de skøn-
ne områder og tag hensyn til kulturspor, fortidsminder og diger. 
 
Kommuner – husk at jeres borgere elsker skovenes ”bløde” goder, nemlig mulighed for af-
slapning og motion, kontakt med naturen, fred og ro samt ikke mindst rent drikkevand. Mange 
kommunale skove er ikke ret store. Dermed er træproduktionen som regel ikke et bærende 
element. Det bør være muligt i de fleste kommuner at udlægge skovene som urørte, dog med 
ekstra fokus på gode muligheder for rekreation, hvilket nogle steder kan kræve lidt andre af-
vejninger end de rent biologiske. Lad et bredt udsnit af borgerne være aktive i både beslutnin-
ger og den praktiske forvaltning. Det giver ejerskab og så mindsker mængden affald og andre 
problemer. Fokuser på god kontakt og forståelse mellem brugergrupperne. Pas også godt på-
træerne i byerne og i det åbne landskab og lad dem blive gamle, smukke levesteder. Der er 
investeret mange penge i plejen af hvert enkelt træ gennem årene.  
 
Menighedsråd – hvis jeres kirke ejer skov, så har I her muligheden for aktivt at ”forvalte 
Guds skaberværk med taknemlighed, respekt og omsorg”, som I skriver i materialet om Grøn 
Kirke. 174 kirker har pt. forpligtet sig til at arbejde aktivt for natur, miljø og klima gennem 
konceptet Grøn Kirke, som er meget imponerende. Skov er også med, men her mangler der 
konkret vejledning og inspiration – DN hjælper gerne. Mange steder må det være muligt – og 
måske oven i købet nemmere end den nuværende forvaltning - at udlægge urørt skov og foku-
sere helt på at optimere forholdene for biodiversiteten med respekt for kulturhistorie og rekre-
ation. Grønne Kirker planter også træer (”Plant håb”), men husker samtidig at bevare det, der 
allerede gror, herunder store gamle træer ved kirkedigerne. 
 
Fonde og stiftelser – hvis fonden er almennyttig, så kan I udarbejde en konkret strategi for 
at gavne biodiversitet, klima, rekreation og sociale relationer mest muligt ud fra jeres specifik-
ke formål og forudsætninger. Hvis fonden er erhvervsdrivende gælder det om at finde syner-
gier og undgå konflikter med de bredere samfundsværdier på ejendommen. 
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Godser – hvis dine forfædre aktivt har skabt og bevaret områder med særlige natur- og land-
skabsværdier, f.eks. gamle ege, så pas rigtig godt på dem og nyd dem i flere generationer, 
også når de bliver lige så hule og smukke, som det i Fyrtøjet. Egetræer skal have lys for at 
trives. Husk også at sikre nogle lige så smukke arvtagere til de gamle kæmper. Måske har dine 
forfædre slidt hårdt med at dræne moser og sumpe i skoven. Du kan vælge at stoppe oprens-
ningen af grøfterne, og i stedet læne dig tilbage og nyde et rigere fugleliv samt frøer og sala-
mandre. 
 
Landmænd med skov– hvis din skov mest er til løbende forsyning med brænde (og jagt), så 
nøjes med at plukke enkelte gode brændetræer ud. Giv dem også plads i god tid, f.eks. er bir-
kebrænde godt og smukt, og birketræer gavner og pynter også i skoven, men behøver lys. 
Rigtig mange arter vil trives i din skov, fordi skovbunden får lov at være i fred og der hele ti-
den er træer på arealet, som giver et stabilt klima og nye levesteder løbende. 
 
Landmænd uden skov – måske har du altid drømt om at eje noget skov? Benyt dig af til-
skuddene til at plante noget marginaljord til eller lad en mark gro til af sig selv og nyd at ople-
ve, hvad der kommer op. Hvis skov ikke lige er dig, kan du lade nogle træer i dine levende 
hegn få plads og blive gamle, smukke levesteder og plante nye varierede hegn med masser af 
blomstrende træer og buske. 
 
Haveejere – gør din have til en oase for fugle, sommerfugle og andre spændende dyr ved at 
lade den blive ”vild med vilje”. Nogle gamle træer, blomstrende buske, en grenbunke, lidt 
vand, et hjørne med brændenælder og en bunke grus eller sten, der får lov at ligge i fred i 
solen, gør underværker som levesteder. Og undgå selvfølgelig gift. Græsslåmaskinen kan også 
hvile sig lidt til fordel for at lade en del af græsplænen blive til blomstereng, der bare slås en til 
to gange om året, hvorefter græsset fjernes. 
 

Ordforklaringer 
Kilder 
 
Bokse indsættes hvor og hvis plads. 

Boks: Invasive arter i skov 
Invasive arter er dyr, planter og svampe, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne 
sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. DN mener, at de 
bør bekæmpes aktivt, allerhelst i et tidligt stadie ved etablering nationalt eller lokalt. 
 
Etablerede, invasive arter i skovene er planterne bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, kæm-
pe-bjørneklo, japansk pileurt og kæmpe-pileurt samt dyrene vaskebjørn, mårhund, muntjac og 
dræbersnegl. Et par arter under etablering er sibirisk jordegern og rundlobet bjørneklo. Svam-
pen asketoptørre er også invasiv, men kan ikke bekæmpes aktivt. 
 

Boks: Fakta om skov 
Skovareal: 14,5 % 
Beskyttet urørt skov eller græsningsskov: Knap 2 % 
Fredskov: 71 % 
Privat skov: 69 % 
Vedmasse i danske skove: 132 mio. m3 (211 m3/ha) 
Bruttotilvækst i danske skove: 7,3 mio. m3/år (9,6 m3/ha/år) 
Hugst i Danmark: 3,8 mio. m3/år 
Forbrug af træ i Danmark: 19 mio. m3/år 
Importandel: 76 procent 
Del af hugst i Danmark til energiformål: 54 % 
 (Kilde A, D og X) 
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Boks: Hjælp skovene i resten af verden 
Det globale skovareal mindskes årligt med omkring 13 mio. hektar skov i verden (kilde x), 
hvilket er en af de største kilder til øget indhold af CO2 i atmosfæren (kilde x). Vi kan mindske 
skovrydningen i verden og fremme bæredygtig skovforvaltning globalt ved at spise mindre kød 
(især konventionelt, europæisk svinekød som er produceret med soja fra troperne samt okse-
kød fra tropiske lande), forbruge mindre læder og palmeolie, købe certificeret træ og træpro-
dukter, begrænse efterspørgslen på træ til energi og papir, og selv producere en større andel 
af det træ, vi behøver. 
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