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Urørt skov på offentlige arealer i nye 
fredningssager 
 

 
 

Sagens kerne 

Danmark og resten af verden står midt i en voldsom biodiversitetskrise. Alene herhjemme står 

nu næsten 4500 arter i akut fare for at forsvinde. Det er dokumenteret i den seneste rødliste 

fra 2020. 

 

Derfor skal vi sætte ind alle de steder, hvor vores indsats kan gøre en positiv forskel for de 

truede arter. Det kan eksempelvis være i de offentlige skove, som omfattes af DNs nye 

fredningssager. 

 

HB skal på den baggrund beslutte, om DN fremover konsekvent skal lægge op til urørt skov i 

samtlige nye fredningssager, som omfatter offentligt ejet skov, eller om der skal være 

mulighed for at graduere kravene til skovdriften afhængigt af de aktuelle naturværdier. 

 

Baggrund 

Biodiversiteten i de danske skove er generelt for dårlig. Dette skyldes middelalderens massive 

skovrydninger og det deraf følgende begrænsede og fragmenterede skovareal med ringe 

historisk kontinuitet samt det traditionelle skovbrugs driftsmetoder. 

 

Der er allerede gennemført en række tiltag til fremme af biodiversiteten i skovene, og 

skovbruget er i fuld gang med at udvikle og afprøve mere naturtilpassede driftsmetoder. Det 

er derfor oplagt at overveje hvorledes de fredningssager, som DN rejser, kan give et bidrag til 

skovenes biodiversitet gennem udlæg af urørt skov. 

 

Der er imidlertid stor forskel på Danmarks skove, spændende fra meget gamle løvskove med 

forskellige hjemmehørende træarter i mange aldre til nyere plantager bestående af en eller få 

indførte træarter. 
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Fredningsbestemmelserne afstemmes i dag 

typisk efter skovens konkrete naturinteresser og 

til dels efter lodsejerens indstilling til sagen.  

 

Skal det give mening for naturen konsekvent at 

foreslå urørt skov i alle fredningssager som 

omfatter offentlig skov, så anbefales det, at der 

fortsat er mulighed for en graduering efter en 

nærmere vurdering. Eksempelvis skal partier 

med nåleskov eller meget ung skov kunne 

undtages fra kravet om urørt skov indtil skoven 

har en tilstand – og det kan tage 100 år – hvor 

urørt skov er en klar fordel for biodiversiteten. 

 

Lodsejerens indstilling til fredningssagen, 

herunder reguleringen af skoven fremover, kan også i visse tilfælde have en betydning for 

fredningens mulighed for gennemførelse i fredningsnævnet og Miljø- og Fødevareklagenævn. 

Derfor bør der samtidig være mulighed for at lade dette indgå i sagen, således som det er 

tilfældet i dag, dog således at væsentlige biologiske interesser altid prioriteres over eventuelle 

økonomiske hensyn hos den enkelte offentlige skovejer. 

 

Prioriteringen kan ske efter følgende gradient: 

 

 krav om urørt skov, evt. med en indfasningstid og gerne med aktiv naturgenopretning hvor 

det giver mening. 

 

 forstærkede krav om skånsom skovdrift i form af ekstensiv, naturfremmende hugst (blev 

tidligere kaldt plukhugst) 

 

 krav om naturnær skovdrift, dvs. en generelt bæredygtig skovdrift med fokus på 

vedvarende skovdække, naturlig foryngelse og naturhensyn i form af gamle træer, stor 

andel hjemmehørende træarter og naturlig vandstand. 

 

 ingen krav ang. skovdriften, hvis fredningens formål er et andet og skoven ikke har høj 

nuværende eller potentiel biodiversitetsværdi inden for nogle årtier. 

 
 

  

HVAD ER URØRT SKOV? 

Urørt skov er et skovområde, hvor 

biodiversiteten - forstået som gode 

levesteder for truede arter - bevares og 
fremmes. Der foretages ingen indgreb med 

salg af træprodukter for øje. Mennesker er 
som udgangspunkt velkomne. Urørt skov 

kan græsses af tamme eller vilde dyr. En 
indledende naturgenopretning af hydrologi 

og bevoksningsstruktur vil ofte gavne 
biodiversiteten. 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. (Fra DNs skovpolitik; Vildere Skove) 
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Bilag: DN’s skovfredninger 

 

DN har siden 2005 i gennemsnit rejst ca. 6 nye fredningssager om året. Ved en gennemgang 

af disse sager har det vist sig, at kun 4 fredningssager helt eller delvist har omfattet offentligt 

ejet skov. Det var følgende sager: 

 

 Dalene ved Resenbro i Silkeborg kommune: Staten ejer Nordskoven, hvoraf den østligste 

del (Hårup Sande) ligger inden for fredningsområdet. Denne del af skoven består langt 

overvejende af ældre nåleskov med partier af løvskov med højt naturindhold. Fredningen 

fastlægger, at statens skov skal drives med naturnær skovdrift efter de til enhver tid 

gældende principper for dette. Sagen verserer fortsat i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

 Kær Vestermark i Sønderborg kommune: Kommunens skove består af mindre lunde med 

gammel løv, der har henligget uden drift i årevis. Fredningen fastlægger, at skovene skal 

henligge som urørt skov med mulighed for at gennemføre naturpleje, der øger 

biodiversiteten. 

 

 Skamlingsbanken i Kolding kommune: Kommunens skov langs Odderbækken består af 

værdifuld gammel løvskov med højt naturindhold. Fredningen fastlægger, at skoven skal 

udlægges som naturskov med mulighed for plejetiltag, der har til formål at øge 

biodiversiteten. 

 

 Treldeskovene i Fredericia kommune: Kommunens skov på den yderste østlige spids af 

næsset består af værdifuld gammel løvskov med højt naturindhold. Fredningen fastlægger, 

at skoven udlægges som urørt skov. Sagen verserer fortsat i fredningsnævnet. 

 

Følgende besluttede fredningssager, som omfatter offentligt ejet skov, rejses i den kommende 

tid: 

 Arrenæs i Halsnæs kommune: Staten ejer skovene på Arrenæs (Auderød Skov og 

Sonnerup Skov). 0,4 ha er allerede besluttet udlagt til urørt skov i Auderød Skov. Det kan 

overvejes at lægge op til yderligere urørt skov i begge skove. 

 

 Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg kommune: Kommunen ejer Kirkeskoven. DN og 

Vordingborg Kommune lægger op til urørt skov i Kirkeskoven. 

 

 Røjle Klint i Middelfart kommune: Staten ejer flere mindre skove ved Røjle Klint. Dele af 

skovene er allerede udlagt som urørt skov. Det kan overvejes at lægge op til yderligere 

urørt skov i statens skove ved klinten. 

 

 Marielund Skov i Kolding kommune: Kommunen ejer størstedelen af skoven. Det kan 

overvejes at udlægge hele eller dele af kommunens skov som urørt skov. Sagen rejses 

med Kolding Kommune så forudsætningen er at der kan opnås enighed med dem. 
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 Marbæk Plantage i Esbjerg kommune: Kommunen ejer størstedelen af skoven. Det kan 

overvejes at lægge op til urørt skov i dele af plantagen. 

 

 Furs bakkeland i Skive kommune: Staten ejer flere småskove. Skovene består af ældre 

løvskov med visse naturværdier, som har ligget urørt hen i en længere årrække. 

Skovdistriktet har planer om at etablere græsningsskov efter afdrift af nål. Dette vil være i 

overensstemmelse med eventuelt krav om urørt skov. 
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