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UDKAST 

 

 

Indledning 
 

Den grønne omstilling har brug for skoven - og omvendt 

Danmarks Naturfredningsforening har 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 sin 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 virkelighed. Hvis vi samarbejder om det. 

 

Debatten om biodiversitet er en del af samtalen om den grønne omstilling. Vi skal som menne-

sker finde en måde at leve på, hvor vi kan klare os med EN jordklode i forbrug af areal og res-

sourcer og samtidig trives. Det er logik. Derfor er vi nødt til at udnytte både vores arealer og 

ressourcer smartere. Her spiller skovene mange spændende roller. 

 

Det er også stadig relevant at tale om generationskontrakten, altså at vi som lever her i dag 

har en moralsk forpligtelse til at overlevere verden, så den også kan opfylde kommende gene-

rationers behov – bredt forstået. Den grønne omstilling handler om at skabe et helt nyt system 

– en smukkere verden - som fungerer bedre for alle; også på lang sigt. 

 

Henvisning markeret layoutmæssigt: ”Se DN’s mål for skovene på bagsiden” 

 

Boks: Biodiversitet 

Artsrigdom er et enkelt udtryk for biodiversitet. Det gælder om at få de arter, som naturligt 

hører til i et område til at trives. Bredere udtrykt betyder biodiversitet variation i den levende 

natur, herunder af gener, arter og økosystemer. 

 

Boks: Hvis skyld er det? 

Har ”skovdyrkerne” forarmet skovenes natur? Er det ”skovejernes” fortjeneste, at de truede 

arter trods alt stadig er her (de fleste af dem)? Ville vi overhovedet have haft skov i Danmark, 

hvis det ikke havde været for aktive ”forstfolk”? Overser ”biologerne” at det går fremad for 

løvskov og vand og langsomt også for dødt ved i skovene? Hvad skal ”vi” gøre ved, at arterne 

lige nu nok forsvinder hurtigst fra det åbne lands naturtyper som overdrevene? Måske skal vi 

begrave stridsøkserne og samarbejde fremadrettet? 

 



 2 

Hvad sker der politisk? 

Der er kommet større politisk opmærksomhed om skovenes værdier, det er vedtaget at ud-

lægge markant mere urørt skov - selv om det ikke er nok, og der er større efterspørgsel efter 

certificeret træ. 

På den anden side går det for langsomt, der er for lidt sammenhæng mellem naturen i skovene 

og i det åbne land, og der mangler mål, strategier og handlingsplaner. 

Det haster mest at få beskyttet og forbedret de biologiske hotspots – når lokale populationer 

af truede arter er væk, er det for alvor op ad bakke at sikre biodiversiteten langsigtet. 

 

Boks: Naturens rettigheder 

Der arbejdes i FN-regi på at give naturen egne rettigheder på linje med menneskerettigheder-

ne for at skabe større harmoni mellem vores og andre organismers behov (kilde P). Der arbej-

des også fra flere sider på at gøre alvorlige overgreb på naturen (ecocide) til forbrydelser, der 

kan straffes på niveau med folkemord (homocide) (kilde Q). 

Danmark har tilsluttet sig en række internationale aftaler med relevans for skovene herunder 

Klimaaftalen i Paris 2015, FN’s verdensmål fra 2015 med målet ”Liv på land” (nr. 15) – herun-

der at ”Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, 

genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning” samt Aichi-målene fra 2010 i regi 

af biodiversitetskonventionen - herunder ”I 2020 er udryddelsen af kendte truede arter fore-

bygget, og deres beskyttelsesstatus, særligt for arter med størst tilbagegang, er forbedret og 

opretholdt.” 

 

Boks: Hvorfor lever der truede arter i skoven? 

Det er alvor, men ikke for sent at handle. I Danmark er alle ti skovnaturtyper i stærkt ugunstig 

bevaringsstatus. Godt 40 % af de arter, som er truet af udryddelse i Danmark (totalt 1117) 

lever kun i skov og yderligere 20 % af dem er også tilknyttet skov (kilde B). Hertil kommer 

6300 arter, som næsten er truede, og her er mønstret nogenlunde det samme (kilde B). Gene-

relt er arterne truede eller næsten-truede, 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. En del arter er længe om at uddø, men de lever 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, men der for-

skes en del i mulige genveje, herunder veteranisering af træer, så de opfører sig som ældre 

end de er og bliver gode levesteder hurtigere. 

 

Arter uddør nu globalt 100-1000 gange hurtigere end sædvanligt. Det er sjette gang i klodens 

historie, at der sker en så voldsom reduktion af mangfoldigheden af arter; for første gang 

menneskeskabt (kilde R). Det er ekstremt vigtigt at passe på de steder, hvor arterne stadig 

findes, og skabe forudsætninger for flere og større populationer. 

 

Foto og billedtekst 

Foto:  

Tekst: 

 

Figur af ”skovens mangfoldige værdier” 
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UDKAST 

 

 

 

Kapitel: Lovgivning 
 

Lovgivning gør det ikke alene 

DN arbejder for at motivere politikere, skovejere og andre til at tage ansvar og styrke skove-

nes biodiversitet, klimagevinst og øvrige fælles værdier. 

 

DN mener, at en række faktorer tilsammen kan resultere i en positiv udvikling for alle de orga-

nismer, som lever i skoven og tilknyttede naturtyper, alle de borgere, som færdes i skoven, og 

hele samfundet, som nyder godt af skovenes forskellige øvrige ydelser som rent drikkevand, 

kulstofbinding, træproduktion med mere. 

 

Faktorer for positiv udvikling: 

 

 Et skovprogram, som er visionært, langsigtet og som konkret viser, hvordan skovene 

skal opfylde fastsatte (internationale) mål indenfor biodiversitet, klima, folkesundhed 

med mere. Bred opbakning på tværs af Folketinget ønskes. 

 Stærke incitamenter for aktiv handling. Det skal være attraktivt og nemt at handle 

rigtigt, dvs. udvikle skovenes biodiversitet og øvrige fælles værdier. 

 Godt samarbejde på tværs mellem skovejere, fagpersoner indenfor flere felter, myn-

digheder og interesseorganisationer. 

 Højt niveau af viden hos alle parter; baseret på naturovervågning, forskning, uddan-

nelse, faglige udredninger og evaluering af konkrete erfaringer. 

 Lovgivning som beskytter fælles værdier, der ikke i tilstrækkelig grad er værdisat på 

et marked eller som er i konkret konflikt med snævre ejer-interesser. 

 

Boks: En mere naturvenlig skovlov 

Formålet med skovloven bør være at sørge for, at skovenes fælles goder optimeres, og at den 

økonomiske udnyttelse af skoven kun sker indenfor de givne miljømæssige og sociale rammer, 

se figur. 

 

Skovloven bør være med til at sikre, at skovforvaltningen har positive klimaeffekter. 

 

Der bør være betydeligt større frihed og tilskyndelse til at bevare og genoprette levesteder for 

skovtilknyttede arter, herunder gennem græsning, hugst af lysninger, veteranisering af træer, 

genopretning af vådområder med mere. 

 

Der bør være en større grad af pligt for enhver skovejer til at bevare eksisterende natur med 

høje biologiske værdier samt bidrage til at genoprette potentielle levesteder for truede arter. 

DN støtter, at der ydes både generelle og specifikke kompensationer til gengæld, hvis det kan 

kombineres med en hurtig og effektiv forbedring af naturtilstanden i Danmarks skove. 
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Der bør være mindre fokus på pligten til en effektiv træproduktion. Samfundet har dog stadig 

et langsigtet behov for at bibeholde en stor del af skovarealet træbevokset samt sikre en pro-

duktion af træ. 

 

Det generelle forbud mod byggeri i skovene bør fastholdes sammen med nuværende dispensa-

tionsmuligheder. 

 

Når der gives dispensation til fjernelse af skov, bør erstatningsskoven i kraft af placering og 

kvalitet målrettet erstatte værdierne af den skov, som fjernes. 

 

Ministeren bør forpligtes til øget forskning og praksisudvikling samt øget rådgivning om biodi-

versitet i skovene. 

 

Al skov bør omfattes af skovloven1. 

 

Figur: Ægte bæredygtighed forudsætter, at økonomiske hensyn holdes indenfor de miljømæs-

sige og sociale rammer. 

 
 

Fotos og billedtekster 

Foto:  

Tekst:  

                                           
1 I dag er 29 % af skoven ikke pålagt fredskovspligt og dermed ikke omfattet (kilde A). 
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Kapitel: Urørt skov 
 

Urørt skov – hvor træerne ikke er tømmerstokke 

Mange tror, at mennesker ikke må færdes i den urørte skov. Faktisk betyder urørt skov blot, at 

skoven skal blive det bedst mulige levested for alle skovens dyr, planter og svampe, i stedet 

for at træerne skal blive til så mange rette tømmerstokke som muligt. Mennesker må gerne 

færdes i skoven efter de almindelige adgangsregler. De væltede stammer, fine vandhuller, 

varme skovlysninger, gamle kæmpetræer med hulheder og krogede grene samt variationen af 

forskellige træer og buske i forskellige aldre vil give ekstra oplevelser på skovturen. Den urørte 

skov vil af mange nok opleves som rodet at færdes i, hvis man sammenligner med  en næsten 

hugstmoden tømmerskov, men en urørt skov er næppe mere uigennemtrængelig end en tæt 

ungskov af kommende tømmertræer. 

 

Vidste du, at…? 

40.000 ha skov i Danmark ligger i praksis urørt af træproduktion (kilde A). Det er næsten otte 

gange Gribskovs areal og godt seks procent af al skov i Danmark, men mindre end en procent 

af hele Danmarks areal, og vi ved ikke så meget om den skov. 11.700 ha, svarende til knap to 

procent af skoven i Danmark er formelt beskyttet som urørt skov og græsningsskov (kilde D), 

heraf x ha gammel løvskov. Yderligere udlæg af 10.000 ha urørt skov og græsningsskov i 

statsskovene og 900 ha i de private skove blev vedtaget i Naturpakken 2016 (kilde D). Der-

med når den formelle beskyttelse af skovnatur uden træproduktion op på tre og en halv pro-

cent af Danmarks samlede skovareal. 

 

Boks: Hvad er urørt skov? 

Urørt skov er skovområder, hvor biodiversiteten - forstået som gode levesteder for truede ar-

ter - bevares og fremmes. 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 

truede arters trivsel1 eller bekæmpe invasive arter. Der foretages ingen indgreb med salg af 

træprodukter for øje. Mennesker er generelt velkomne. 

 

Det nytter: Urørt skov er kerneområder for bevarelse af truede arter langsigtet 

I den perfekte urørte skov er der plads til alle de skovlevende arter og de naturlige processer 

fungerer. Forskerne er enige om at urørt skov, gerne med græssende dyr, er det bedste vir-

kemiddel for at fremme og understøtte biodiversitet. De helt reelle konflikter med træproduk-

tionen undgås. Se også kapitlet om Træproduktion. Desuden giver vildere og mere varierede 

skove mennesket mulighed for flere naturoplevelser, der er både afstressende og giver livs-

                                           
1 I visse situationer vil nogle truede arter gavnes af aktiv pleje på bekostning af andre truede arter. Her må forvalter-

ne foretage et aktivt valg ud fra et landskabsperspektiv på hvilke truede arter, som er mest prioriterede. 

Kommentar [nsh1]: Prøv at finde 
tallet i 
http://ign.ku.dk/formidling/publika
tioner/rapporter/filer-
2013/evaluering-biodiversitet-
1992-2012.pdf 

Kommentar [nsh2]: Urørt skov er 
her en samlet betegnelse for 
”Urørt skov” og ”Græsningsskov”, 
beskrevet i Naturstyrelsens notat 

’Virkemidler til fremme af biodi-
versitet i skov’ 13. april 2016: 
 
http://svana.dk/media/205250/vir
kemidler-til-fremme-af-
biodiversitet-i-skov-den-13-april-
2016.pdf 
 
Definitionen er i tråd med definiti-
onerne i Naturskovsstrategien fra 
1992 – dog var naturpleje lidt 

mere restriktivt formuleret der 
(http://naturstyrelsen.dk/publikati
oner/2012/okt/naturskovsstrategie
n/) 
 
og med en række biologiske for-
skeres debatindlæg i Altinget12. 
maj 2015:  

”Urørt skov er skovområder udpe-
get til biodiversitetsformål uden 
omkostningstung naturpleje. Urørt 
skov betyder, at der ikke drives 
skovdrift. Urørt skov udelukker 
hverken mennesker, græssende 
dyr eller naturgenopretning." 
(http://www.altinget.dk/miljoe/arti
kel/forskere-her-er-fakta-om-
biodiversitet-i-skovene) 
 

http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://svana.dk/media/205250/virkemidler-til-fremme-af-biodiversitet-i-skov-den-13-april-2016.pdf
http://svana.dk/media/205250/virkemidler-til-fremme-af-biodiversitet-i-skov-den-13-april-2016.pdf
http://svana.dk/media/205250/virkemidler-til-fremme-af-biodiversitet-i-skov-den-13-april-2016.pdf
http://svana.dk/media/205250/virkemidler-til-fremme-af-biodiversitet-i-skov-den-13-april-2016.pdf
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2012/okt/naturskovsstrategien/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2012/okt/naturskovsstrategien/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2012/okt/naturskovsstrategien/
http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-her-er-fakta-om-biodiversitet-i-skovene
http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-her-er-fakta-om-biodiversitet-i-skovene
http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-her-er-fakta-om-biodiversitet-i-skovene
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kvalitet. Urørt skov er også velegnet til at beskytte alle de vigtige arkæologiske værdier, fordi 

skovbunden bliver holdt fri af jordbearbejdning og forstyrrelser fra skovmaskiners hjultryk.  

 

Sammen kan vi nå målet om 20 % urørt skov (mindst 125.000 ha) i 2020 

 

Alle kan vække sin barnlige begejstring for vildskov og sprede den til skovejere og skovforval-

tere. Ethvert vildt hjørne tæller, men det bedste er store vilde skovområder, der hvor de true-

de arter findes eller kan indvandre til og opbygge livskraftige bestande. 

 

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 skov og lyså-

ben 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 større område med (potentielt) gode levesteder for truede arter på 

ejendommen kan der søges tilskud til urørt skov. 

 

DN forfølger Naturpakkens løfte om yderligere 10.900 ha urørt skov med fokus på den bedst 

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. Se også kapitlet om Danmarks Naturfonds 

skove. 

 

Det med småt 

Status i dag 

Skovovervågningen viser, at omkring seks procent af de danske skove ligger hen uden 

træproduktion (kilde A). Det er vurderet ved stikprøvevise feltbesøg og der mangler konkret 

viden om områderne karakter, beliggenhed, størrelse og naturværdi. Det vurderes at x procent 

af skovene har ”naturskovspræg”, dvs. består af hjemmehørende arter (og genetik?) på gam-

mel skovbund med en variation i arter, aldre og strukturer samt med buske, gamle træer, vå-

de områder, lysninger osv. (kilde) Der er et stort behov for både aktiv naturgenopretning af 

naturlige skove og formel beskyttelse af skove med høj biodiversitet og potentiale for høj bio-

diversitet. 

 

Hvorfor 20 % 

Målet om 20 % urørt skov i 2020 baseres på forskernes vurdering af, at hovedparten af de 

truede skovlevende arters nuværende levesteder kan opretholdes, hvis 13 % af skovarealet 

udlægges til urørte skove og forvaltes optimalt (kilde B) – vel at mærke fordelt på udpegede, 

helt specifikke skove – tjek målår. Det er dog næppe realistisk at forestille sig, at det vil foregå 

helt så stringent, som forskerne foreskriver, eftersom hovedparten af skovene er privatejede. 

Derfor er der behov for mere urørt skov samlet set, så effekten kan blive tilstrækkelig god 

uden at processen bliver helt så fastlåst. Det er nemlig vigtigt at have ejerne med for at sikre 

det langsigtede engagement for skovenes natur. Der er ingen garanti for, at staten kan holde 

et tilstrækkeligt stærkt og kontinuerligt fokus på formålet om højere biodiversitet i flere år-

hundreder frem. Historisk set har nogle private ejere været bedre til det. 

 

Et af FN’s biodiversitetsmål er, at 17 % af landarealet i hvert land er effektivt beskyttet i 2020 

med fokus på økologisk repræsentative naturområder, der er vigtige for biodiversiteten. 13 % 

af Danmarks areal er naturområder og heraf er den ene procent skov uden træproduktion kun 

beskyttet i begrænset omfang (kilde E). Det kan derfor siges, at vi skal have yderligere mindst 

fem procent af landarealet flyttet over i beskyttet natur, dvs. ca. 215.000 ha. Det tal svarer til 

ca. 34 % af skovarealet, men der er jo også behov for at udvide for eksempel overdrev og mo-

ser, så summa summarum: 20 % urørt skov i 2020 virker som et rimeligt minimum, men på 

sigt skal vi nok højere op. 

Kommentar [nsh3]: Skal vi op på 
30 % i 2030? 
 
Og hvordan skal vi forholde os til 

”anden biodiversitetsskov”, som 
har biodiversitet som et vig-
tigt/primært formål, men ikke er 
helt fri af træproduktion? F.eks. 
eksisterende 4500 ha beskyttede 
egekrat og x ha stævningsskov, x 
ha ekstensiv skov med mange 
gamle træer (tidl. plukhugst)? Det 
bliver meget sort/hvidt med kun 
urørt skov og (alm. evt. naturnær) 
produktionsskov. Vi har nok brug 
for en tredje kategori også for at 

få skruet tilstrækkelig meget op 
for naturen på tilstrækkelig store 
arealer og få flere ejere med i 
bevægelsen. 
 
Måske skal vi ændre mål fra et 
20/80 eller 30/70-mål til 1/3 ”ren” 

biodiversitet (på lidt længere sigt), 
1/3 skånsomt træudtag i skov 
med naturformål og 1/3 oppriori-
teret smart træproduktion med 
alm. naturhensyn? 
 
Kan den gennemsnitslige bioscore 
for skovene bruges til at sætte mål 
efter (eller andel skov med biosco-
re over en vis værdi)? 
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Skala 

Den urørte skov kan både bestå af mindre områder i produktionsskove – i form af trædesten 

for de truede arter – og af større samlede områder, gerne i kombination med andre naturtyper 

og med græssende dyr. Se også kapitlet om Skovlandskaber med store græssere. 

 

Store områder giver mulighed for at genoprette de naturlige vandforhold uden nabokonflikter, 

at få færre randeffekter fra omgivende landbrug eller produktionsskov samt tillade dyr at have 

naturlige bevægelsesmønstre og adfærd. Forskning viser, at den langsigtede overlevelse af 

bestande af vilde (truede) arter vil blive stærkt forbedret i store områder sammenlignet med 

små (kilde?). 

 

Hvor og hvad 

De steder, hvor de truede arter lever i dag i skovene, er primært i ældre, varierede skove af 

hjemmehørende træarter på gammel skovbund. Det er udgangspunktet for den fremadrettede 

beskyttelse. Vi ved temmelig meget om, hvor de truede arter findes helt konkret og vi får i 

disse år ny viden skove, der har den rette struktur til at være naturmæssigt særligt værdiful-

de. Forskerne er kommet med et bud på, hvilke skovområder, der bør prioriteres, ud fra nu-

værende, kendte forekomster af truede arter og viden om at store sammenhængende områder 

er nødvendige (kilde B). 

 

Hvordan forvaltes urørt skov? 

Det er et aktivt valg om den urørte skov overlades helt til sig selv, påvirkes med en styret 

græsning af vilde eller tamme dyr, eller på anden vis plejes med aktive indsatser. Det er både 

en ideologisk og en biologisk beslutning. Det vil som regel være fornuftigt at revurdere sin be-

slutning med jævne mellemrum, en såkaldt adaptiv tilgang. 

 

Menneskeskabt kvælstofnedfald kan give næringsfattige naturtyper et behov for hjælp til at få 

fjernet noget næring. Ligeledes kan menneskeskabte frøkilder af (uønskede) spredningsdygti-

ge træer i nærområdet give en urørt skovs mere naturligt tilhørende flora og fauna et behov 

for at holde disse træarter (eller andre planter eller dyr) nede. Naturpleje kan også ses som en 

– måske midlertidig - erstatning for naturlige processer som træers sammenbrud, skovbrand, 

stormfald, græsning osv. 

 

Hvad med dødt ved? 

Dødt ved af naturligt afdøde, gamle træer er absolut mest værdifulde for biodiversiteten, også 

i form af hulheder og døde grene og døde partier på sammen allerede mens træet lever. Ar-

terne har dog ikke altid tid til at vente på at kommende levesteder bliver til rigtigt gamle træer 

og efterhånden dør. Derfor er det vigtigt løbende at bevare og skabe dødt ved af forskellig 

slags. Helst af hjemmehørende arter og helst hele træer. Det kan være forskellige arter som 

trives på for eksempel stammen, stubben og grene af forskellige dimensioner.  Et helt træ vil 

således kunne være vært for flere forskellige arter end den samme mængde dødt ved med lille 

diameter. I et landskabsperspektiv er det vigtigt at der både findes liggende og stående døde 

træer, og både nogle i sol/tørre miljøer og i skygge/fugtige miljøer. Der er to grader af indsat-

sen: Dels skal vi ifølge forskningen op på i hvert fald 20-50 m3 dødt ved i tilstrækkelig mange 

og store kerneområder for at opfylde kravene fra de fleste vedlevende truede arter (Müller & 

Bütler, A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline, 2010). Nogle svampearter 

kræver dog over 120 m3 dødt ved per ha. Og dels skal vi øge mængden af dødt ved i produk-

tionsskovene, fordi det muliggør udveksling af gener og arter mellem kerneområderne/de stør-

re urørte skove (kilde F). Der findes i dag 5 m3 dødt ved per ha i gennemsnittet i de danske 

skove (kilde A). 

 

Hvad så med skovgæsterne? 

Det er generelt uproblematisk for de truede arter i den urørte skov at stier og andre friluftsfa-

ciliteter vedligeholdes. Stisystemet kan ofte laves mere skånsomt, varieret og oplevelsesrigt, 
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hvis det ikke længere skal tjene skovningsmaskiner og tømmerlastbiler. Se kapitlet om Rekre-

ation. 

 

Boks: Forberedelse til urørthed 

Når skovområder skal overgå fra træproduktion til urørt skov kan de naturlige processer hjæl-

pes i gang ved at: 

1. Lukke grøfterne, så skoven bliver naturligt våd. 

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 m.m. Det er dog vigtigt at bevare 

de gamle/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 løvskov i Vestjylland. 

 

Boks: Aftaler, der virker 

Det er vigtigt at få alle typer af skovejere til at udlægge urørt skov. Private skovejere vil ofte 

forvente at få en økonomisk kompensation. Enten kan kompensationen gives som generelle 

lempelser i skatter, afgifter eller ændring af andre økonomiske forhold (f.eks. grundværdian-

sættelsen) til gengæld for en generel beskyttelse af naturmæssigt særligt værdifulde skove 

eller en vis procentdel af hver skovejendom. Ellers også kan det være individuelle aftaler med 

individuel vurdering af kompensation. Sidstnævnte er administrativt betydeligt tungere, men 

effekten kan muligvis blive højere som følge af direkte dialog og rådgivning. Der er interessan-

te forsøg i gang med en udbudsmodel, hvor private byder ind med biodiversitet, som staten 

efterspørger. En indbygget, tidsbegrænset fortrydelsesret kan muligvis give øget interesse for 

at indgå aftaler. Aftalerne kan også gælde ”anden biodiversitetsskov” eller andre ydelser til 

samfundet. 

 

Boks: Vellykket naturgenopretning 

Naturen kan ofte reparere sig selv. En stærkt modificeret natur kan dog behøve hjælp på ve-

jen. Det kaldes ”assisted recovery”. Vi er altså naturens assistenter. 

 Tjek om de ønskede arter er til stede indenfor spredningsafstand. 

 Tjek om de ønskede strukturer og processer findes eller kan genskabe sig selv. 

 Sæt realistiske mål, herunder specifikke mål for udvalgte truede arter – eller bestem at 

målet skal være ukendt (open-ended conservation) 

 Identificer mulige barrierer og fokuser på de vigtigste 

 Vælg metoder og sæt i værk 

 Følg op og del viden 

 

Boks: ”Anden biodiversitetsskov” 

Kort om stævningsskov – kulturhistorisk og biologisk rige – særligt på tør bund, f.eks. hassel-

skove. Bør som minimum videreføres. 

Kort om skove med mange gamle træer og anden særlig naturpleje. Supplement til urørt skov. 

Kan være en god indgang for private skovejere og kan nok hurtigere og billigere komme til at 

dække større arealer, men er ikke fuldt lige så effektive eller langtidsholdbare. 

 

Boks: Invasive arter i skov 

Disse arter bør bekæmpes bedst muligt, aktivt og ved tilrettelæggelse af en skovforvaltning, 

hvor de ikke vil trives. 

Bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg? 

ørnebregne? 

Elmesyge, asketoptørre,  

Kommentar [nsh4]: Får input fra 
Bo. 
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vaskebjørn, mårhund 

dræbersnegl? 

 

Foto og billedtekst 

Foto: Urørt skov a la John Bauer. 

Tekst: En ægte skov er vild. Her får fantasien frit spil. 

 

Foto: Skovbrand 

Tekst: Også et virkemiddel – en naturlig proces. 

 

Foto: Gammelt egetræ i skov 

Tekst: Hold gerne frit omkring gamle egetræer, så de kan leve rigtig længe. 

 

Foto: Gammel nåleskov, gerne med lysninger 

Tekst: Kan også være høje værdier knyttet til nåleskov. Udvikle til gammelskov i kombination 

med heder, næringsfattige kær mm. 

 

FIGUR: Processen fra produktionsskov (med potentiale) til urørt skov med fungerende naturli-

ge processer. 

 

 



 
 

 
Dato: 23. februar 2017 
Skrevet af: Nora Skjernaa Hansen, 31 19 32 60, nsh@dn.dk 
  

 

 

 

UDKAST 

 

 

Kapitel: Skovlandskaber 
 

Skovlandskaber med store græssende dyr 

Mange tror, at græssende dyr ødelægger skoven. Faktisk bliver et skovlandskab langt mere 

naturligt, når det påvirkes af forskellige dyr, som æder græs, urter og trævegetation på for-

skellig vis, tramper og roder i jorden, efterlader møg, som også er levested for andre organis-

mer, og i det hele taget skaber dynamik og variation i naturen. Et permanent højt græsnings-

tryk er dog ikke foreneligt med en effektiv træproduktion, og især i indhegnede områder skal 

antallet af dyr styres, så man får en positiv effekt på artsrigdommen.  

 

Vidste du, at der lever 14.000 kronhjorte frit i dansk natur, og at både bisoner og elge atter 

findes i Danmark? 

Kronhjorte, dåhjorte, rådyr, ræve og ulve er nogle af de store dyr, som færdes frit rundt i 

landskabet i dag. På Bornholm og ved Randers findes et mindre antal af den truede europæi-

ske bison i indhegnede naturområder. I Lille Vildmose er der sat to håndfulde elge ud i et stort 

indhegnet område, hvor der også lever kronhjorte. En del andre områder græsses af kronhjor-

te eller robuste racer af heste eller kvæg. Hertil kommer alle de mindre naturarealer, som 

græsses af almindelige køer, heste, får og geder. 

 

Det nytter: Græssende dyr skaber mere naturlige og varierede skovlandskaber, hvor en mang-

foldighed af truede og andre arter kan trives langsigtet med minimal forvaltning 

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. Skovdelen af skovlandskaberne indgår i DN’s mål for 

urørt skov, se kapitlet om Urørt skov. Skovlandskaber er udtryk for en mere vidtgående funk-

tionsopdeling 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. Måske hviler de et sted, finder mad et andet 

sted og lægger æg et tredje sted. 

 

Selve græsningen og de andre ting, store dyr gør (roder i jorden, brækker grene af, fører frø 

rundt i landskabet 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 mål kan være vildhed i sig selv, men ideen er også at få en samlet set nemmere forvaltning 

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. 

 

Kommentar [nsh1]: https://www.d
r.dk/nyheder/regionale/nordjyllan
d/krondyrbestanden-i-rold-skov-
er-eksploderet-nu-skal-de-skydes 
Find gerne anden kilde. 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/krondyrbestanden-i-rold-skov-er-eksploderet-nu-skal-de-skydes
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/krondyrbestanden-i-rold-skov-er-eksploderet-nu-skal-de-skydes
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/krondyrbestanden-i-rold-skov-er-eksploderet-nu-skal-de-skydes
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/krondyrbestanden-i-rold-skov-er-eksploderet-nu-skal-de-skydes
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Sammen kan vi nå målet om mindst 20 skovlandskaber på minimum 1000 hektar inden 2020 - 

med biodiversitet og dynamisk natur som formål og gerne med græssende dyr1 

 

Alle kan tage ud og opleve de store områder, hvor naturen får lov at udfolde sig frit, og på den 

måde skabe efterspørgsel efter flere områder.  

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. 

DN er med til at styrke videngrundlaget for skovlandskaber med græssende dyr (Se rapporten 

Eksempelprojekt om Naturnationalparker, kilde H) samt skabe praktisk erfaring og inspiration 

gennem involvering i konkrete forvaltningsprojekter. 

 

Det med småt 

Hvor og hvad? 

DN mener, at der skal gennemføres lokale, inddragende processer for at gøre skovlandskaber-

ne til virkelighed. Græssende dyr kan eventuelt indføres trinvist med start i mindre områder og 

med færre arter. 

 

Jo større områder man kan inddrage til vilde skovlandskaber med græssende dyr, jo mere kan 

man sandsynligvis lade den dynamiske udvikling passe sig selv. Et stort område giver plads til 

at slippe dyrenes bevægelse og andre processer fri og har plads til større populationer af alle 

arter, hvilket giver mere stabile populationer og større sikkerhed for overlevelse på sigt. Rand-

effekten fra det omgivende landbrug bliver også forholdsmæssigt mindre i et stort naturområ-

de. 

 

DN mener, at det er vigtigt at bevare biodiversiteten effektivt og langsigtet. Derfor er det vig-

tigt at sørge for en positiv udvikling i områder med eksisterende høje naturværdier. Forskere 

har analyseret forekomsten af truede arter i skovene og peget på et antal helt konkrete kva-

drater på 10x10 km, hvor løvskovene bør forvaltes som urørt skov for at redde de truede arter 

(kilde B). Områder med udgangspunkt i disse kvadrater vil være oplagte steder til store skov-

landskaber med græssende dyr. Rent politisk kan det være nemmest at tage udgangspunkt i 

offentlige arealer. Det giver nogle steder god mening, men en del af de skovlandskaber, som 

findes i dag, er faktisk private. 

 

Specifikke dyr 

DN mener, at der er god brug for rovdyr som ulve, guldsjakaler og selvfølgelig ræve i den dan-

ske natur. Krondyr og de andre vildtvandrende hjorte er der også plads til flere af, og vildsvin 

skal tillades at genindvandre. Der bør oprettes en vildtskadefond til at håndtere de skader, 

som f.eks. landmænd og fåreavlere rammes af. (Se DN’s jagtpolitik). Bison, elge, vildsvin og 

bævere er vigtige, genindførte nøglearter, som skaber en dynamisk natur, der giver plads til 

mange andre arter. Husdyr som køer, får, geder og heste skal heller ikke glemmes; de kan 

gøre stor naturnytte. 

 

Hegning 

DN mener generelt, at vildtet skal kunne bevæge sig frit i landskabet, men at biodiversitets-

formål, og hensyn til skov- og landbrug, kan gøre hegning acceptabelt, hvis offentlighedens 

adgang vel at mærke sikres2. 

                                           
1 Totalt måske 20.000 - 50.000 ha. Men eftersom ikke alt i skovlandskaberne er skov, udgør det kun en mindre del af 

målet om urørt skov på 125.000 ha, se kapitlet Urørt skov. 
2 ”Der skal være fri bevægelighed for vildtet. Hegn kan dog under visse betingelser etableres, når det er nødvendigt 

for den lokale naturforvaltning eller skov- og landbrugsdrift.” ”Kun når der er dokumentation for, at en dyrehave vil 

have en positiv effekt på naturen, bør det være tilladt at indhegne området, og kun hvis det sikres, at det fortsat er 

muligt for offentligheden at få adgang til området” (citater fra DN’s Jagtpolitik, 2013). 
 

Kommentar [nsh2]: Hvor mange 

områder opfylder dette i dag? 
Dyrehaven nord for København? 
Lille Vildmose? 
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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. Ellers søger dyrene sig til den gode mad på markerne. 

 

Hegnene bør udformes, så de ikke hindrer andre dyrearter end de tiltænkte. Hegn kan laves, 

så ræv, 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 placeres, så der stadig er skov uden for hegnet. Hegnet bør forsynes med fæ-

riste og klaplåger, så publikum fortsat kan passere ved alle veje og stier. 

 

Bestandene af fritlevende, græssende dyr kan øges ved at etablere forstyrrelsesfrie områder, 

undgå jagt, og lade husdyr græsse lysåbne naturområder, hvorved der skabes et godt føde-

grundlag for de vildtlevende dyr. 

 

Hvilke arter gavnes? 

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. Tænk hvis 

vi kunne få nogle af de arter tilbage, som i dag er forsvundet fra Danmark: For eksempel ter-

ningsommerfugl, egesommerfugl og planterne bjerg-kløver og hørbladet nålebæger samt plan-

ten foldfrø, der er akut truet af udryddelse. En række fugle, der ville gavnes af skovlandska-

ber, er hærfugl, ellekrage, pirol, ådselsgrib, sort stork, hvid stork, høgesanger, tornskader og 

spætter. Nogle af de fuglearter, som i dag kun ses ved strandenge har tidligere sandsynligvis 

også fourageret længere ind i landet og kunne komme til det igen, for eksempel kobbersneppe 

og præstekrave. 

 

Boks: Rødlig perlemorssommerfugl 

Denne smukke sommerfugl er sjælden og kritisk truet i dag. Det er en udpræget skovart, der 

både har behov for uhindret solvarme på de violer, som sommerfuglelarven lever på, og for 

den læ, som skoven giver. Violer har brug for bar jord uden konkurrence fra græs og andre 

urter. Sommerfuglen har desuden brug for blomsterrige skovenge eller kanter langs skovveje 

til fouragering. 

 

Rødlig perlemorssommerfugl bør kunne trives i urørt skov med græssende dyr (eller lysninger i 

mere tætte dele af skovlandskaber). Den er dog i senere år blandt andet observeret i områder, 

hvor små, midlertidige lysninger uden vegetation er opstået, når store tømmertræer er blevet 

fældet. Her har violerne kunne trives midlertidigt og udgøre levested for laver af rødlig perle-

morssommerfugl. Arten er i dag så fåtallig, at der bør sættes ind med målrettet mikroforvalt-

ning 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, herun-

der de andre perlemorssommerfugle inkl. kejserkåbe. 

 

Boks: Rovdyrenes rolle 

Regulering af adfærd og bestande, skaber (og æder…) ådsler, som giver mad og levested for 

andre organismer. Bo kommer med input. 

 

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: Rød perlemorssommerfugl? Sort stork? En varieret overgang mellem træbevokset 

og mere lysåben natur, gerne med græssende dyr 

Kommentar [nsh3]: Skifte ud med 
nogle arter, som det vurderes 
muligt at beholde i Danmark. 
Hvilke? 



 
 

 
Dato: 23. februar 2017 
Skrevet af: Nora Skjernaa Hansen, 31 19 32 60, nsh@dn.dk 
  

 

 

 

UDKAST 

 

 

Kapitel: Klima 
 

 

Skovene kan stabilisere klimaet 

Mange tror, at det populært sagt er sort eller hvidt med skoven og klimaet – at når et træ er 

fældet, så er en del af jordens grønne lunge forsvundet med klimaet som taber. Faktisk er det 

temmelig kompliceret. Svaret på, om anvendelse af træ i en konkret situation er godt eller 

skidt for klimaet, afhænger af rigtig mange faktorer. 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. 

 

Vidste du, at…? 

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).  

 

Det nytter: Skovene kan være med til at redde klimaet 

Skovene spiller flere vigtige roller for klimaet. Dels har de et stort lager af kulstof i træerne og 

jorden, som i de fleste tilfælde kan blive endnu større, og dels kan træ som materiale erstatte 

energitunge og ikke-fornybare materialer som stål og beton og bruges i stedet for plaster og 

kemikalier lavet af fossil olie. Det gælder dog om at have mange ting i tankerne samtidig i for-

valtningen af skovene. Hvis hugsten overstiger tilvæksten eller kulstofholdige jorde forstyrres, 

og hvis træet bruges til at øge det totale energi- og materialeforbrug, så påvirkes klimaet i 

stedet negativt. Hertil kommer konsekvenserne for skovenes biodiversitet og sociale værdier, 

som også skal håndteres, så det gode ikke bliver det bedstes fjende. 

 

Sammen kan vi nå målene om et dobbelt så stort lager af kulstof i skovene og en halv gang 

større hugst i 2090 - uden tab af biodiversitet eller andre samfundsværdier1 

 

Alle kan gavne klimaet og sikre bæredygtig skovdrift ved at efterspørge certificeret træ og 

bruge træ til byggeprojekter i stedet for stål og beton. 

 

                                           
1 Rapporten ”Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100” (kilde T) viser nogle 

scenarier ud fra forskellig brug af følgende virkemidler: Skovrejsning, artsvalg ved skovrejsning, omdriftsal-
der/kulturareal, artsvalg i foryngelser, kulturmetode, urørt skov, hugstgrad, hugstsortiment og forædling. DN’s politik 
ligger samlet set mellem miljøscenariet og kombinationsscenariet, dog tættest 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 
lager og hugstmulighed op, men også for væsentligt mere urørt skov, hvilket tæller positivt på lager, men negativt på 

hugstmulighed. Der sker cirka en fordobling af kulstoflageret til 2090 ved rapportens kombinationsscenarie og endnu 
mere ved miljø-scenariet (ENV). En halv gangs forøgelse af hugsten til 2090 er lidt mere end i miljøscenariet, men 
væsentligt mindre end i kombinationsscenariet. Målene anses dermed for realistiske og indenfor rammen af DN’s sam-
lede politik. 
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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. 

DN arbejder for mere urørt skov og anden natur med et stort og stigende lager af kulstof samt 

mere skov. DN arbejder for den grønne omstilling, hvor ressourcerne produceres og bruges 

klogt, herunder genbruges og recirkuleres. 

 

Det med småt 

Tidsperspektivet er vigtigt for skovenes klimaeffekt. Det haster med at få stoppet stigningen af 

CO2 i atmosfæren og dermed temperaturstigningen, fordi klimaet kan nå til nogle ”tipping po-

ints”, hvor for eksempel havene og tundraen bliver så varme, at der frigives en enorm mæng-

de metan (kraftig klimagas) fra havbunden og tidligere frosne vådområder. Hvis det sker, vil 

udviklingen i klimaet blive betydeligt sværere at kontrollere. Beregninger viser, at vi fra hele 

verden kun kan udlede yderligere 200 gigaton CO2 til atmosfæren hvis vi vil have en rimelig 

chance for at nå målet fra Paris-aftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 

grader. Det svarer blot til seks års nuværende global udledning. (For 2 graders temperatur-

stigning er det resterende kulstofbudget 800 gigaton CO2). 

 

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. 

 

Effekten kan langt hen ad vejen styres med god skovforvaltning og politisk styring af energi-

sektoren, byggerisektoren mm. Men presset stiger naturligvis med en kraftigt øget efterspørg-

sel. 

 

Træ optager CO2 når det vokser, men frigiver CO2’en igen, når det rådner eller – helst til sidst 

i forbrugskæden - brændes af. 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). Kul kan ikke genskabes indenfor 

en menneskelig tidshorisont. 

 

Det er dog helt afgørende, hvornår træerne kan optage en tilsvarende mængde kulstof igen. 

Og så er vi tilbage ved klog skovforvaltning og vigtigheden af at holde efterspørgslen efter træ 

under kontrol. Disse to forhold er også afgørende for at vi samtidig kan sikre og forbedre bio-

diversiteten og de sociale forhold vedrørende skove. 

 

Kommentar [nsh1]: kilde: FERN 
rapport, men find den oprindelige. 
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Det er også relevant at forholde sig til alternative scenarier til hugst af træerne - altså hvordan 

situationen i skoven ville udvikle sig uden hugsten, og hvordan samfundet ville forsyne sig 

med energi og materialer (se også DN’s Energiforsyningspolitik). Hvis hugsten ophører, bliver 

skovene til urørte skove, og så stiger lageret af kulstof i skoven i en lang årrække. I mange 

lande vil der dog være en risiko for, at skoven ryddes til landbrug eller byudvikling, hvis der 

ikke er efterspørgsel efter træ. I Danmark er hovedparten af skovene beskyttet mod anden 

arealanvendelse. 

 

Skoven lagrer desuden kulstof, hvilket også er tilfældet for træprodukter. 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 eller træprodukter ikke bruge som ”aflad” for fossilt kulstof fra kul og olie. La-

gerkapaciteten er heller ikke uendelig. Lageret påvirkes i høj grad af, hvor meget ny skov der 

etableres, men urørt skov spiller også ind. I en varieret bøgeskov vil der opstå en ligevægt i 

mængden af kulstof over jorden, 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. 

 

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. 

 

Brug af træ er altså ikke som sådan CO2-neutralt for atmosfæren. Der vil altid være en kortere 

eller længere forsinkelse fra fældning til genvækst i skoven. Det er også væsentligt, hvornår 

kulstoffet fra det fældede træ frigives (brugen af træet), og hvilken klimaeffekt alternativerne 

til fældningen og brugen af træet ville have haft. I dagens situation bruges en del fossil energi 

i selve processen med at dyrke, fælde og forarbejde træet. Hvis vi i fremtiden har overskud af 

sol- og vindenergi begynder klimaeffekten af processen at kunne nærme sig nul. Grundlæg-

gende har al træproduktion en historisk kulstofgæld, som stammer fra da (ur)skovenes høje 

kulstofindhold blev reduceret ned til det lavere niveau, som findes i produktionsskove. Gælden 

kan betales tilbage over lang tid ved ophørt eller stærkt begrænset hugst, men hvis det gøres 

overalt, har vi ikke noget træ til nuværende forbrug og erstatning af uønskede materialer. 

 

Bonusinfo 1: En yderligere klimaeffekt af skovene er albedo-effekten. Den bestemmes af hvor 

meget solstråling, der optages som varme i skovene og hvor meget der reflekteres tilbage ud i 

rummet. Nåleskove er generelt mørkere og optager en større del af indstrålingen, hvilket med-

virker til global opvarmning. 

 

Bonusinfo 2: Skovene har en vigtig rolle i samfundets tilpasning til et ændret klima. Grønne 

områder generelt, og særligt skove, kan optage og forsinke store mængder vand under sky-

brud og dermed modvirke oversvømmelser. Skove og træer har også en afkølende effekt på 

det lokale klima, hvilket har betydning under hedebølger. Både skybrud og hedebølger forven-

tes at blive hyppigere. 

 

Bonusinfo 3: Skovbrugssektoren skal også selv tilpasse sig et ændret klima. Det gælder om at 

være ude i god tid, når de plantede træer skal kunne trives om 100 år. Ifølge visse klimasce-

narier får vi klima som i Barcelona. Der vokser ingen bøgetræer i Barcelona… Mildere vintre 

giver problemer for blandt andet rødgran. Insektangreb og storme ventes at blive hyppigere 

og voldsommere. Som en yderligere komplikation kan nævnes muligheden for at klimaet her i 

Danmark bliver koldere, hvis de globale temperaturstigninger resulterer i en svækkelse af 

Golftstrømmen. Alt i alt sikrer den kloge skovejeren sig en varieret og økologisk set robust 

skov. 

 

Kommentar [nsh2]: Ny politik i 
høring samtidig med skovpolitik-
ken. 
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Boks: Tilvækst, hugst og import af træ 

Vedmasse: 132 mio. m3 (211 m3/ha) 

Bruttotilvækst: 7,3 mio. m3/år (9,6 m3/ha/år) 

Hugst: 4,3 mio. m3/år (7,3 m3/ha/år) 

Andel til energiformål: 62 procent 

Forbrug af træ: 18,2 mio. m32 

Import: 68 % 

(Kilde A) 

 

Boks: Hjælp skovene i resten af verden 

Der ryddes årligt 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 

ved at ændre vores forbrug. EU står for en tiendedel af den skovrydning i verden, som kan 

kobles til forbrug af landbrugsprodukter (kilde N), alt sammen gennem import. De værste va-

rer er oksekød, læder, sojabønner og palmeolie, som alle påvirker både klima, biodiversitet og 

sociale forhold negativt, når skovene ryddes. Den danske import af sojabønner til grisefoder 

beslaglægger et areal på størrelse med Sjælland (kilde x). Desuden kan vi i Danmark fremme 

bæredygtig skovforvaltning globalt ved at købe certificeret træ og træprodukter, producere en 

større andel af det træ, vi behøver, selv, og begrænse efterspørgslen på træ til energi. 

 

Fotos og billedtekster 

Træbyggeri 

Skov med stort lager af kulstof 

Simpel figur om recirkulering af ressourcer? 

                                           
2 Beregnet som summen af produktion og import fratrukket eksport. Se kilden for detaljer og alternative beregninger. 

Kommentar [nsh3]: Flyttes måske 

til kapitlet Træproduktion. 
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Kapitel: Træproduktion 
 

 

Bæredygtig træproduktion 

Mange tror, at brug af træ altid fører til rydning af regnskov og anden skov. Faktisk kommer 

xx procent af træet til industrien fra blot xx procent af verdens skove, så vi behøver slet ikke 

alle verdens skove for at producere træ. Bæredygtigt skovbrug kan blive ved med at producere 

træ til huse, møbler og meget andet på de samme arealer i al fremtid. Og til en vis grad kan 

det godt kombineres med biodiversitet og andre samfundsinteresser. 

Vidste du, at…? 

xx procent af verdens skove er certificeret som bæredygtigt skovbrug (FSC eller PEFC) og xx 

procent er beskyttet som naturskove. 

 

Det nytter 

I certificerede skove er der plads til både natur, mennesker og træproduktion. Visse områder 

afsættes helt til den vilde natur, og i resten af skoven tages der hensyn til blandt andet leve-

steder for truede arter, drikkevand, kulturarv samt de ansattes og lokales rettigheder. Samti-

dig 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 også kapitlet om Klima. Når træer fældes i en 

fornuftigt forvaltet skov, gror der nye træer op. Det er alligevel vigtigt helt at fritage store dele 

af skovarealet for træproduktion for at lade naturen få maksimal mulighed for udfoldelse, se 

kapitlet om Urørt skov. 

 

Sammen kan vi nå målet om 100 % certificeret, bæredygtig træproduktion senest 2030 

Alle kan købe certificeret træ, både når du handler møbler, papir eller brænde. Du kan også 

bede din boligforening eller din arbejdsplads om det samme. Snak også med din lokale skove-

jer om certificering. 

 

Politikere kan gøre det nemt og billigt at blive certificeret. Måske skulle træhandlere, der sæl-

ger ikke-certificeret træ betale til en pulje, som gjorde det billigere for skovejere at certificere 

deres skov. Der kan også oprettes en gratis ”omstillingsrådgivning”. Det offentlige skal nu kø-

be certificeret træ i alle produkter, lige med undtagelse af energi. Træ til energi skal naturligvis 

også være certificeret, både ”biomasse-certificeret1” og skovcertificeret. 

 

Skovejere kan forhøre sig hos sine skovrådgivere om den bedste og nemmeste vej til certifice-

ring. Der er ofte støtte til de første skridt (grøn driftsplan) og mange skovejere oplever at få et 

øget viden om skoven og en øget struktur i skovforvaltningen. 

 

                                           
1 Sustainable Biomass Partnership - SBP 
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DN er med til at forbedre og udbrede certificeringsordningerne og til at få køberne af træpro-

dukter, herunder energisektoren, til at købe bæredygtigt. I de fredningssager, som DN rejser, 

stilles ofte krav om naturhensyn i skovdriften. 

 

Det med småt 

Bæredygtig træproduktion er ikke løsningen på alt. Der vil stadig være et meget stort behov 

for at få udpeget store arealer af skov og anden natur til beskyttelse og udvikling af biodiversi-

teten med fokus på at skabe gode levesteder, så vi kan redde alle de arter, som er truet af 

udryddelse. Se kapitlet om Urørt skov. 

 

Den globale skovrydning er bremset noget, men der forsvinder stadig 13 millioner ha skov om 

året, og skovrydning står for 15 procent af udslippet af CO2. I Danmark og Europa stiger 

skovarealet dog (se kapitlet Mere skov). Det er i højere grad landbrugsinteresser og byudvik-

ling, som fører til permanent skovrydning ude i verden, end det er træproduktion. 

 

Certificering er helt afgørende for at sikre en bæredygtig træproduktion. Logoerne er forbruge-

rens garanti for at en godkendt, uafhængig tredjepart har kontrolleret de pågældende skove 

og mellemhandlere.  Uden krav og kontrol kunne en øget efterspørgsel på træ (bl.a. til energi) 

samt udviklingen med øget effektivisering meget let føre til rovdrift. Der er et indbygget pro-

blem i at have ambitiøse internationale standarder, som samtidig er korte og klare… Certifice-

ring er markedsdrevet og koster ikke umiddelbart samfundet noget, men deraf følger også at 

skovejeren skal motiveres til at blive certificeret.  

 

De to primære skovcertificeringer hedder FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Pro-

gramme for the Endorsement of Forest Certification schemes). DN har været med til at udvikle 

begge ordningers danske skovstandarder, altså det regelsæt danske skovejere skal efterleve. 

Begge ordninger vurderes at have en positiv effekt for naturbeskyttelse med mere i danske 

produktionsskove. Kravene er dog udtryk for konsensus i brede arbejdsgrupper af forskellige 

interessenter. DN anbefaler primært FSC og sekundært PEFC. Det følger resultatet af en grun-

dig analyse, som WWF International har lavet (kilde G). Kritikken af PEFC handler bl.a. om 

mindre indflydelse for ikke-økonomiske interessenter, et mindre robust system samt godken-

delse af mere tvivlsomme nationale ordninger under PEFC-paraplyen.  

 

Boks: Hvorfor er træproduktion et problem for biodiversiteten? 

Træ er et godt og vigtigt råstof i den grønne omstilling (se kapitlet om klima). En stor del af de 

skovlevende arter har dog grundlæggende problemer med at klare sig i en produktionsskov, 

fordi træproduktion er en række voldsomme indgreb i et naturligt skov-økosystem2. Dels na-

turligvis hugsten af de træer, der ellers ville blive gamle og forfalde, men i lige så høj grad 

ændringen af skovklimaet ved hugsten (især ved fældning af alle træerne), dræning, jordbear-

bejdning, plantning (indføring af andre arter/gener og lukning af lysninger) samt udtynding 

som flytter al tilvækst over på udvalgte, jævnt fordelte træer, der kan blive rette tømmerstok-

ke. Andre træarter, krogede individer og ibland buske renses væk. Alle de indgreb giver en 

ensformig skov, hvor der mangler den mangfoldighed af levesteder, som forskellige arter har 

brug for, og som desuden mangler den kontinuitet og ofte det lys og vand, som mange arter 

også har brug for. 

 

Boks: Naturnær skovdrift 

Naturnær skovdrift er en måde at producere træ på, der sikrer en relativt varieret og stabil 

skov. Metoden bygger på at understøtte nogle naturlige processer som selvforyngelse og na-

turlig konkurrence mellem træerne. Herved spares der penge til plantning og udtynding. Det 

                                           
2 De fleste danske skove er mere eller mindre opstået som produktionsskove, og selv genetisk og geografisk oprinde-

lige skove er kraftigt modificeret gennem århundreder eller mere, men her handler det så om, at skovene som alter-
nativ til træproduktion kunne udvikle sig til forholdsvis naturlige skovøkosystemer, for eksempel ved at forvaltes som 
urørt skov (se kapitlet om Urørt skov). 

Kommentar [nsh1]: Se sammen-
ligninger her: 
http://wwf.panda.org/wwf_news/?
246871/WWF-Forest-Certification-

Assessment-Tool-CAT 
 

http://wwf.panda.org/wwf_news/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT
http://wwf.panda.org/wwf_news/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT
http://wwf.panda.org/wwf_news/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT
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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 oplevelsesrum. Naturstyrelsen er siden 2002 i 

gang med 100 års omstilling til naturnær skovdrift. En del kommuner og private skovejere er 

også godt på vej. DN bakker op om naturnær skovdrift som en produktionsform, der er væ-

sentligt mere skånsom end plantagedrift. 

 

Boks: Ekstra naturhensyn 

Naturstyrelsen tager i sin naturnær skovdrift nogle ekstra naturhensyn, som har en yderligere 

positiv effekt på den generelle biodiversitet i produktionsskovene, og derfor bør udbredes til 

alle skovejere. Der anvendes ingen gift og primært hjemmehørende træarter, som har mange 

flere andre organismer knyttet til sig end indførte træarter. Der efterlades mindst fem 

livstræer per ha til naturlig død og forfald, og arealerne tillades at blive naturligt våde. 

 

 Naturstyrelsen fælder ikke egetræer over 300 år og bøgetræer over 200 år. Disse aldre bør 

sænkes til 200 og 150, fordi de truede arter har brug for gamle træer. Alle skovejere bør des-

uden blive bedre til at give fugle og andre dyr fred i yngletiden samt ”frede” et område om-

kring reder tilhørende forstyrrelsesfølsomme fugle samt ræve- og grævlingegrave. 

 

Boks: ”Anden biodiversitetsskov” 

Skov, som har biodiversitet som primært formål, men hvor der fortsat sker en vis hugst, kal-

des anden biodiversitetsskov. Typisk er det en ekstensiv tømmerproduktion, hvor der altid står 

mange gamle træer tilbage på arealet. Det kan også være stævning, hvor de fleste træer fæl-

des relativt unge, hvorefter træerne skyder igen og bliver flerstammede. Det viderefører dels 

en kulturhistorisk brug af visse skove, og samtidig er der i perioder så meget lys til skovbun-

den, at mange sjældne arter kan trives. Stubbene er også et godt levested for mange orga-

nismer. DN bakker op om anden biodiversitetsskov som supplement til urørt skov. 

 

Foto og billedtekst 

Foto: Produktionsskov med naturhensyn. 

Tekst: Bæredygtig træproduktion arbejder med naturen i stedet for imod den og giver plads til 

gamle træer, buske, dødt ved, vådområder, lysninger og skovbryn. Der bruges ikke gift, skov-

bunden værnes, renafdrifter undgås og der er variation i træarter og træaldre. 

 

Certificeringslogoer 

 

Fotos af arter på deres levesteder, som mangler i en intensiv produktionsskov, men til vis grad 

kan bibeholdes eller skabes i en mere skånsom produktion: 

- Lav på gammelt træ 

- Hulrugende fugl i gammel træ 

- Rig flora i skovlysning? 

- En art, der vil have skovsump? 

- En blomstrende busk – seljepil med humlebier? 

- ? 

 

Foto: Bøgesøjlehal 

Tekst: Af historiske eller æstetiske grunde kan man vælge at bevare en drift, der giver ”bøge-

søjlehaller” i visse områder. Der er dog ikke mange levesteder i sådan en bevoksning. 

 

Kommentar [nsh2]: Hvad vil vi 
ellers gerne have helt konkret fra 
Naturstyrelsen eller andre? Disse 

ting risikerer dog hurtigt at blive 
forældet, hvis når hensynene 
bliver strammet, og skal derfor 

muligvis ikke alle sammen stå i 
politikken. 
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Skrevet af: Nora Skjernaa Hansen, 31 19 32 60, nsh@dn.dk 
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(Skrives igennem inden høringen) 

 

Kapitel: Rekreation 
 

Rekreation – afslapning, motion og oplevelser i skoven 

Mange tror, at de ikke må cykle på skovveje i private skove. Faktisk svarer hele 52 procent at 

man ikke må, eller at de ikke ved om man må. Men det er faktisk tilladt! Dog kun i dagtimer-

ne. 43 procent ved ikke, at de gerne må gå udenfor veje og stier i offentlige skove. Værsgo at 

træde ud i skovbunden, hvor du kan plukke blomster eller samle pynt til juledekorationen, el-

ler blot lægge dig på ryggen og kigge op i trækronerne. 

 

Vidste du, at…? 

Danske skove får årligt omkring 70 millioner besøg af voksne danskere. Temadage som Natu-

rens Dag og Affaldsindsamlingen trækker hver over 100.000 deltagere, heraf mange børn til 

events i skovene. Skoven er den foretrukne naturtype til friluftsliv, efterfulgt af strand/kyst. 85 

procent af besøgende i naturen oplever absolut ikke naturen som overfyldt. Kun 2-3 procent 

har følt sig generet af andre gæster i naturen. (kilde I). 

 

Det nytter: Aktiviteter og ophold i naturen giver lyst til at passe på den samtidig med at sund-

heden stiger 

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). 

 

De, som bor i nærheden af grønne områder, er oftere i naturen. Men årsagen er sikkert også 

delvis den omvendte: At mennesker, som gerne vil være ude i naturen, bosætter sig i nærhe-

den af grønne områder. Personer, som bor mere end 1 km fra grønne områder, er oftere svært 

overvægtige og har næsten halvanden gang så stor sandsynlighed for at føle sig stressede. 

Koblingen ses også af, at jo hyppigere personer færdes i grønne områder, jo lavere er stress-

niveauet. (Kilde K). Det koster årligt 3,5 mia. kr., at danskerne ikke er fysisk aktive nok. Hertil 

kommer de psykiske effekter. I Sverige vurderes det, at der kan spares 1,7 milliarder kr. på 

sundhedsbudgettet, hvis befolkningen udøver 20 procent mere friluftsliv (kilde J). 

 

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. Ude-

undervisning har vist sig at styrke elevernes motivation for læring samt deres evne til at huske 

det indlærte. Desuden fremmes nye sociale relationer mellem børnene i et ude-miljø. (Kilde J). 

 

Kommentar [nsh1]: Har vi nogen 
dokumentation? 

Kommentar [nsh2]: Tjek også 
Kaae & Madsen 2003 og Stigsdot-
ter et al 2011 fra Fakta om frilufts-
livet. 

Kommentar [nsh3]: Bonusinfo: 
Halvdelen af dem der bor max 300 
m fra grønt område bruger det 
dagligt. Kun en tiondedel af dem, 
der bor mere end en km fra et 
grønt område, bruger det dagligt 

(Stigsdotter 2011 (fakta om fri-
luftsliv). 
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Sammen kan vi nå målet om dobbelt så mange besøg i skovene – godt spredt over landet og 

med flere overnatninger ude 

Alle kan tage ud i den nærmeste skov, eller en særligt spændende skov et andet sted. Tag 

gerne et barn, en indvandrer eller en gammel nabo med. Spis madpakken siddende på et væl-

tet træ og mærk naturen. 

Politikere kan satse på naturvejledning, ude-undervisning, naturcentre, gode adgangsveje til 

og i skoven samt gode friluftsfaciliteter som udkigstårne, sheltere, bålhytter og handikapvenli-

ge toiletter. Mere bynær skov er også tiltrængt og vil helt sikkert øge besøgstallet. 

Skovejere kan være åben for aftaler om øget adgang og markerede ruter samt passe godt på 

stier og skovveje i forbindelse med maskinkørsel. 

Landmænd kan bevare sine markveje eller skabe nye veje og stier, så der bliver lettere ad-

gang til skovene. 

DN medvirker til gode relationer mellem brugere og ejere lokalt samt mellem brugergrupper. 

DN uddanner også Naturguider, driver Skoletjenesten og afholder et væld af lokale offentlige 

ture ud i naturen. DN rejser desuden mange sager om fredninger, som forbedrer adgangsmu-

lighederne. 

 

Det med småt 

Forstyrrer brugerne 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 orkide-lokaliteter (andre eksempler, tak?). Der er alle-

rede mulighed for dette i lovgivningen og det gøres på en fornuftig måde mange steder. God 

information til områdets brugere er vigtig for den gensidige respekt mellem ”beskyttere” og 

”benyttere”. Nye former for friluftsliv kan kræve nye reguleringer. F.eks. er der indikationer 

på, at mange mountainbikes gennem terrænet, eller færdsel om natten med kraftigt lys på i 

forbindelse med løb eller cykling (i terrænet) kan forstyrre så voldsomt, at aktiviteten må re-

guleres (eksempel natravn i yngletiden? andre). 

 

I områder med rigtigt mange besøgende, kan naturen blive temmelig nedslidt. Det samme 

gælder omkring velbesøgte faciliteter for friluftslivet. Forvalterne bør arbejde aktivt med at 

mindske sliddet ved forskellige praktiske løsninger (konkrete eksempler, tak?). Sliddet vil 

sjældent være et langvarigt problem for de biologiske naturværdier, men kan påvirke oplevel-

sen negativt. 

 

Konfliktløsning mellem brugergrupper 

Statsskovenes brugerråd og kommunernes grønne råd fungerer som vigtige fora for konflikt-

løsning mellem forskellige grupper af skovens brugere. I Bidstrup-skovene på Sjælland er der 

oprettet en lokal facebookgruppe, som bruges til at inspirere, udveksle information og fore-

bygge konflikter mellem brugerne af skoven. 

Erfaringer med den nuværende zonering af statsskovene og visse offentlige skove? 

 

Hvad mener DN om adgangen til skovene? 

 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, (ubeplantede) 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. 

Kommentar [nsh4]: Bonusinfo: 
Mellem en fjerdedel og halvdelen 
af alle markveje er forsvundet 
siden 1950’erne (Caspersen & 
Nyed 2011 i Fakta om friluftslivet). 

Kommentar [nsh5]: I overens-
stemmelse med DN’s Adgangspoli-
tik fra 2015. 

Kommentar [nsh6]: Begreb brugt i 
DN’s Adgangspolitik. Svært fordi 
skovbund under store træer jo er 
aktuel og interessant, men ikke 
ubeplantet. 
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Boks: Kulturhistorie og fortidsminder 

Giver ekstra oplevelser på skovturen, for eksempel dysser, gravhøje og agerspor. 

Pas godt på dem, både fra friluftslivets side og skovdriftens. 

 

Fotos og billedtekster 

Foto: Billeder af folderne ”Adgangsveje  Landskabet” og ”Adgang til Naturen” 

Tekst: Se mere på www.dn.dk/publikationer (tjek) 

 

Foto: Børn i naturen (genbrug) 

Tekst: Adgangen til naturen er en vigtig del af Danmarks Naturfredningsforenings formål og 

foreningens mere end 100-årige historie. Naturområder tæt ved skoler gør det muligt at bruge 

naturen aktivt i undervisningen. 

 

Foto: En voksen, der slapper af i naturen 

Tekst: Skovens ro giver lindring til stressede sjæle. Hvor er din kommunes stille naturområ-

der? 

http://www.dn.dk/publikationer


 
 
 
Dato: 23. februar 2017 
Skrevet af: Nora Skjernaa Hansen, 31 19 32 60, nsh@dn.dk 
  

 

 

 

UDKAST 

 

(Skrives igennem inden høringen) 

 

 

Kapitel: Mere skov 
 

Mere skov øger skovenes positive effekter 

Mange tror, at skovene er ved at forsvinde på grund af vores forbrug af træ, papir og flis. Det 

modsatte er faktisk tilfældet i Danmark og Europa, men på verdensplan falder skovarealet sta-

dig drastisk. Man kunne også tro, at nye skove plantes som ensformige plantager. Det er ikke 

helt tilfældet for ny skov med tilskud og meget ny skov gror faktisk bare til af sig selv. 

 

Vidste du, at…? 

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; i gennemsnit 3.280 ha om 

året og 82.000 ha totalt (kilde A). 

 

Det nytter: Nye skove giver store samfundsgevinster 

Når landbrugsjord tages ud af drift stopper sprøjtningen og gødskningen. Det gavner drikke-

vandet. 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 produce-

re 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 om gamle skove med høje na-

turværdier. Ny skov beskytter også (bedre end landbrug) mod fortsat ødelæggelse af arkæolo-

giske værdier i jorden. 

 

Sammen kan vi nå målet om 25 procent (1.040.000 ha) skov i Danmark senest år 2090, gerne 

hurtigere. Skovene skal understøtte høje naturværdier og rekreative formål. 

Alle kan påvirke sit lokale vandværk, menighedsråd, lokale jordejere og kommunalbestyrelsen 

til at sætte gang i nye skovprojekter. 

Landmænd m/k kan tage marginale landbrugsarealer på våd eller tør bund ud af omdrift og 

etablere natur, f.eks. varierede skovlandskaber. Gerne i samarbejde med naboer, så de nye 

naturområder 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. 

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 

muligt og attraktivt for både offentlige og private aktører, samt at offentlig støtte betinges af 

krav til naturindhold og brede samfundsværdier. 
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Det med småt 

Det er vigtigt, at skovene hurtigt binder meget kulstof og producerer træ til samfundet (dog 

ikke på bekostning af naturværdier m.m.). Ellers risikerer vi at passere nogle af klimaets og 

økosystemernes ”tipping points”, se kapitlet om Klima. 

 

Det politiske mål fra 1989 (som formuleret i Skovprogrammet fra 2002) er, at ” Skovlandska-

ber dækker 20-25 % af Danmarks areal i løbet af en trægeneration (80-100 år)”1 

 

De nyeste tal for skovarealet er fra 2015. Da udgjorde skovene 625.000 ha, svarende til 15 

procent af Danmark (kilde A). 

 

LAV TABEL: 

 25 procent skov allerede i 2070 (80 år efter 1990) betyder 414.000 ha mere skov i lø-

bet af 55 år. Det kræver en skovrejsning på ca. 7.500 ha årligt. Det er meget ambitiøst, 

men vel ikke helt umuligt. 

 

 25 procent skov i 2090 (100 år efter 1990) betyder 414.000 ha mere skov i løbet af 75 

år. Det kræver en skovrejsning på ca. 5.500 ha årligt. Det burde være muligt. 

 

 20 procent skov i 2090 (100 år efter 1990) betyder 206.000 ha mere skov i løbet af 75 

år. Det kræver en skovrejsning på ca. 2.700 ha årligt. Det er uambitiøst i forhold til ud-

fordringerne med drikkevand, vandmiljø, klima, rekreation og biodiversitet. Det er oven 

i købet lavere end den faktiske skovrejsning i den forgangne årrække, hvor incitamen-

terne for lodsejerne ovenikøbet ikke har været særligt gode. 

 

For at gavne drikkevandet, klimaet og vandmiljøet generelt samt skabe plads til naturen ha-

ster det med at få store landbrugsarealer ud af omdrift. DN’s bud (fra 2010) omfatter 200.000 

ha lavbundsjorde og 200.000 ha højbundsjorde inden 2030. Et forslag kunne være at halvde-

len af den jord med tiden bliver til skov og resten til lysåbne naturtyper som heder, overdrev, 

enge og søer. Det ville kræve en takt i skovrejsningen på hele 12.500 ha om året frem mod 

2030. Fremgangsmåden kan i stedet være at tage jorden hurtigt ud af omdrift, omgående 

plante noget af det til, lade meget af det øvrige gro langsomt til af sig selv og så hen ad vejen 

plante flere egnede områder til også efter 2030. 

 

Kun xx andel af den nye skov, som er tilkommet mellem 1990 og 2015 har fået offentlig støt-

te. Resten har lodsejeren skabt for egen regning, aktivt eller passivt. 

 

Fra xx år er tilskudsordningen til skovrejsning blevet mere attraktiv. Der er nu ens vilkår (gun-

stige) for skovrejsning i en større del af landskabet end tidligere og økonomien er forbedret 

med bibeholdt grundbetaling i x år. Der er en øget søgning XX trods forbud mod gift og dybde-

pløjning samt påbud om hjemmehørende arter. 

 

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, staten eller 

kommunerne ejer. Offentlige aktører kan også opkøbe jord til ny skov, men jordpriserne er 

langt højere end omkostningen til etableringen af skoven. Derfor giver det ofte mere mening 

at lade den private jordejer få betaling for at etablere ny skov (som pålægges fredsskovpligt 

og dermed omfattes af skovloven ligesom al offentlig skov). 

 

                                           
1 DN bakker op om idéen med ”skovlandskaber”, fordi skove bør indeholde flere forskellige naturtyper end blot de 

træbevoksede, men det er ikke et veldefineret begreb. Vi holder os derfor til målsætninger baseret på den almindelige 

skovdefinition. 

Kommentar [nsh1]: Risikerer at 
være ændret, når det nye skov-
program kommer. 
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Boks: Kan skov komme af sig selv? 

I Danmark er jorden og klimaet velegnet til skov og den kan sagtens komme af sig selv de 

allerfleste steder. De lokale frøkilder afgør hvilke træarter, der indfinder sig, hvis man lader et 

areal ligge i fred. Mange steder i Danmark er det i dag indførte (nåle)træer som dominerer. 

Man kan derfor overveje at hjælpe nogle løvtræer og buske på vej i den ellers ”vilde” skov. 

Skovens udformning vil komme til at afhænge af jordbund, vilde græssende dyr, vand, erosion 

med mere. Hvis der først er tæt græs på arealet eller det ligger udsat for frost eller tørke kan 

det tage lang tid at blive til noget, der ligner skov. Hvis der er mange vilde græssende dyr, 

som spiser 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, man foretrækker, alt efter formål. Naturlig tilgroning er billi-

gere end at plante (alle) træerne og bliver ofte mere varieret, men kræver større tålmodighed 

kilde x. DN mener, at det er en vigtig form for skovrejsning. 

 

Boks: Mere biodiversitet i nye skove 

Ny skov giver nok mest effekt for biodiversiteten, hvis den udvider og fungerer som buffer for 

eksisterende (mindre) skove med høje naturværdier. Grøfter og dræn bør lukkes, så området 

bliver naturligt vådt. Det er ofte godt at udpine landbrugsjord inden den gror naturligt til eller 

mere eller mindre spredt tilplantes/tilsås med nøje udvalgte arter og provenienser af hjemme-

hørende træer og buske. Det kan overvejes at hjælpe skovbundsfloraen på vej. Ingen gift eller 

gødning. Eventuelt græsning efter den første etableringsfase. Eventuel kan man foretage ud-

tynding til fordel for ønskede, men ikke konkurrencekraftige træer og buske, og frihugning af 

træer, der så får store kroner. Der er også behov for flere egentlige sumpskove, så tilgroning 

af lavninger og ådale er ikke altid et onde. 

 

Boks: Drikkevand og fortidsminder under skovene 

Der spredes (næsten) ingen gift eller gødning i skovene. Vandværkerne ønsker derfor, at hen-

te vand under skov og naturområder, hvor grundvandsmagasinerne indeholder rent grund-

vand. Mange vandværker har også opkøbt jord eller indgået aftaler om at plante skov i indvin-

dingsoplandene for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegifte og nitrat. Det er også en væ-

sentlig anledning til at omdanne landbrugsjord til ny skov, fordi disse områder fremover vil 

danne nyt rent grundvand. 

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 vand under både 

løvskov og granskov end under hede og landbrug, ca. 5-15% afhængig af landsdel. Kilde x – 

se outlook. 

Når ny skov udlægges kan man også skele til hvor de arkæologiske værdier findes i jorden og 

få den type af beskyttelse med i købet. 

 

Fotos og billedtekster 

Foto: Vestskoven 

Tekst: Vestskoven udenfor København fyldte 50 år i 2017. Den dækker xx 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. 

 

Foto: Alm. nyere plantet skov 

Tekst: Klassisk dansk skovrejsning med en variation af hjemmehørende arter. Det er en tæt 

skov, som dog - alt efter forvaltning - kan udvikles i retning af høje naturværdier eller træpro-

duktion. 



 
 
 
Dato: 23. februar 2017 
Skrevet af: Nora Skjernaa Hansen, 31 19 32 60, nsh@dn.dk 
  

 

 

 

UDKAST 

 

 

 

Kapitel: Træer 
 

Træer giver liv og livskvalitet 

Mange tror, at det er nødvendigt at fælde træer, når de bliver store eller gamle. Faktisk er det 

meget sjældent, at træer forårsager alvorlige skader på mennesker. I stedet bør man overvå-

ge træer, som står, hvor mange mennesker færdes, så risikotræer opdages i tide. Hvis et træ 

er blevet ustabilt eller angrebet af alvorlige, nedbrydende svampe, men også har høje biologi-

ske, kulturelle eller æstetiske værdier, kan en løsning være at beskære træet. 

 

Vidste du, at…? 

Et stort træ med en kronediameter på 15 meter 

- hvert år renser luften for et ton støvpartikler 

- reducerer vindstyrken med op til 50 % 

- producerer ca. 1,7 kg ilt i timen 

- afgiver 600 liter vand til luften på en solrig dag 

(Kilde: Trädliv i Malmö. Malmö stad. Gatukontoret 2009. Find evt. en anden.) 

 

Det nytter: Træer gør gavn 

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. 

 

Sammen kan vi nå målet om, at alle kommuner har en træpolitik i kommuneplanen, og at an-

tallet (gamle) træer stiger både i byerne og i det åbne land 

 

Alle kan passe godt på deres egne træer, plante flere og gøre andre ejere og forvaltere op-

mærksomme på deres træers mange værdier. 
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Politikere kan sørge for, at kommunen og staten arbejder strategisk med at bevare og forøge 

antallet af (gamle) træer i byerne og i det åbne land. Husk hjemmehørende, blomstrende og 

frugtbærende træer. 

 

Skovejere og landmænd kan bevare nogle træer til naturlig ældning og forfald og rydde plads 

omkring egetræer og andre lyskrævende arter samt omkring de træer, som gerne må få en 

stor og mægtig krone. I levende hegn kan nogle løvtræer bevares som overstandere, når re-

sten beskæres. Fortsæt også gerne styning af vejtræer, så de kan blive rigtigt gamle uden at 

blive for store. 

 

DN mærker Evighedstræer og arbejder lokalt og nationalt med træpolitik og vigtige enkeltsa-

ger. 

 

Det med småt 

Det er vigtigt at lade flere træer blive rigtigt gamle og svækkede, så de udvikler mikro-

levesteder, som mange arter har brug for, for eksempel hulheder og gammel bark. Det er fuldt 

muligt i haver og parker og på kirkegårde. Hvis træerne udgør en risiko kan de ofte beskæres, 

topkappes eller væltes, og dermed stadig have en funktion for biodiversiten i mange år. For-

fald kan være smukt og nyttigt. 

 

Træer kan beskyttes juridisk gennem tinglysning på en ejendom, hvis ejeren går med på det. 

Tidligere er enkelttræer blevet beskyttet gennem fredning, men det gøres nu kun helt undta-

gelsesvist. 

 

Træer kan effektivt beskyttes i forbindelse med byggeri, hvis det skrives ind i kontrakten med 

byggefirmaet, at det eller de pågældende træer har en værdi på x kroner, som skal betales, 

hvis træet ikke lever x år efter byggeriet. Ofte er der investeret mange penge i et stort træ i 

byen gennem mange årtier, og træet har opnået en stor æstetisk og miljømæssig værdi, der i 

princippet ikke kan erstattes af yngre, nyplantede træer. 

 

Træer kan beskyttes i lokalplaner, men det skal fremgå af planens formål, ellers er det svært 

at håndhæve. 

 

Træer bør altid beskyttes effektivt mod skader på rødderne ved gravearbejde eller kørsel med 

tunge køretøjer – ellers straffer det sig nogle år senere i form af risikotræer eller ulykker. Træ-

erne er følsomme i hele rodzonen, der som tommelfingerregel er lige så stor som kronen. 

Træer kan ikke lide salt, så saltning bør helt undlades ved værdifulde træer og generelt redu-

ceres mest muligt. 

 

Fotos og billedtekster 

Foto: En seljepil i blomst 

Tekst: Seljepilens tidlige blomstring giver livsnødvendig næring til bl.a. overvintrende humle-

bier. 

 

Foto: Emblem Evighedstræ 

Tekst: DN mærker nogle særligt markante og værdifulde træer som Evighedstræer sammen 

med træernes ejere. 

 

Foto: Tegning af træet fra Fyrtøjet 

Tekst: Gamle, hule træer spiller en stor rolle i fantasiens verden. 

 

Foto: Eremit 

Tekst: xx 



 
 
 
Dato: 23. februar 2017 
Skrevet af: Nora Skjernaa Hansen, 31 19 32 60, nsh@dn.dk 
  

 

 

 

UDKAST – ikke endeligt besluttet af bestyrelsen i Danmarks Naturfond 

 

 

Kapitel: Danmarks Naturfonds skove 

(en gengivelse af Fondens politik for sine skove) 
 

 

Baggrund – skal ikke med i den endelige politik 

Bestyrelsen i Danmarks Naturfond beslutter forvaltningen af Fondens skove. 

Bemærk også, at nærmere forskrifter for den praktiske forvaltning af skovene hører hjemme i 

den kommende udviklingsplan (driftsplan/plejeplan) for Skovsgaards natur. 

 

Danmarks Naturfonds skove 

Mange tror, at Danmarks Naturfond har store midler til rådighed til opkøb og forvaltning af 

naturområder. Faktum er, at Fonden har begrænsede faste indtægter, som primært kommer 

fra den økologiske landbrugsdrift på Skovsgaard. Fonden optimerer sin forvaltning af ejen-

dommenes biodiversitet og øvrige værdier indenfor formålsbestemmelserne og med oprethol-

delse af den økonomiske balance. 

 

Vidste du, at…? 

Danmarks Naturfond, som er oprettet af Danmarks Naturfredningsforening, ejer 280 ha skov 

og yderligere 222 ha øvrige naturarealer samt 209 ha jord med økologisk landbrugsdrift. Totalt 

er det godt 700 ha fordelt på 15 ejendomme over hele landet. Alle er velkomne til at besøge 

disse naturperler. 

 

Naturfonden inspirerer andre skovejere 

Danmarks Naturfond skal være en stor og anerkendt kilde til inspiration for andre fonde, stif-

telser, pensionskasser, menighedsråd og private skovejere. Fonden skal vise gode eksempler 

på forvaltning af skov med biodiversitet som det primære formål. Det skal ske i samspil med 

landskabsværdier, kulturhistorie og rekreation samt indenfor realistiske økonomiske rammer. 

Fonden skal løbende skabe ny praktisk erfaring med omstillingen fra træproduktion til natur-

formål og med hvordan man styrker den biologiske og forvaltningsmæssige sammenhæng 

mellem lysåben og skovbevokset natur. 

 

Skovene og de lysåbne naturområder i Fondens eje forvaltes med biodiversitet, kulturhistorie 

og rekreation for øje; samt fokus på læring om biodiversitet og naturforvaltning - indenfor 

Fondens økonomiske rammer.  

 

Alle er velkomne til at besøge fondens ejendomme og engagere sig i frivilligt arbejde eller bru-

ge arealerne til studier og forskning. 

Skovejere og andre er velkomne til at lade sig inspirere af samt være med til at kvalificere for-

valtningen af Fondens ejendomme. 

DN støtter og samarbejder med Fonden, og mange af DN’s lokale aktive er engageret i frivilligt 

arbejde på Fondens ejendomme. 

 

Kommentar [nsh1]: NB: Ifølge 
Fondens egen (kommende, for-
ventede) beslutning. Det ville vel 
være mærkeligt at omtale sine 
egne beslutninger som ”bør”? 
Ellers kan der stå ”vil være”? 
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Det med småt 

Bestyrelsen for Danmarks Naturfond har besluttet, at skovene har biodiversitet som det pri-

mære formål fra år 2017; med respekt for kulturhistorie, landskabsværdier og den rekreative 

brug af skovene. For de bevoksninger som hidtil har haft et vist produktionssigte sker der en 

omstilling til urørt skov og græsningsskov over en ti-årig periode. Se mere om omstilling til 

urørt skov i kapitlet Urørt skov. Der tages i hele forvaltningen udpræget hensyn til eksisteren-

de forekomster af truede eller sjældne arter samt særlige naturtyper og kulturhistoriske ele-

menter. Ved et åbenlyst behov kan der foretages naturplejeindgreb i urørt skov1, f.eks. mod 

invasive arter eller for at skabe lys omkring gamle egetræer eller holde biologisk vigtige skov-

lysninger åbne. 

 

Undtaget herfra er 33 procent af bevoksningerne i Skovsgaards skove, svarende til xx procent 

af Fondens samlede skovareal. Disse bevoksninger forvaltes fortsat med naturnær træproduk-

tion for øje for at genere et langsigtet bidrag til at dække de udgifter, Fonden løbende vil have 

til biodiversitetsindsatsen på Skovsgaard. 

 

En del af Fondens skove har længe været urørte af træproduktion. Longelse Bondegårdsskov 

på Langeland har ligget helt urørt siden xx. Det gælder også Langå Egeskov, som er en græs-

ningsskov. Desuden gælder det skoven i Døndalen på Bornholm og xx samt dele af Allindelille 

Fredsskov og skovene på Skovsgaard. 

 

I en omstillingsfase fra træproduktion til urørt skov vil Fonden desuden kunne sælge en vis 

andel af de stammer, der fældes for at øge den strukturelle variation og forudsætninger for 

biodiversiteten i skovene, herunder skabe mere lys til skovbunden, give plads til veterantræer 

eller flere hjemmehørende træer og buske. Indtægter herfra anvendes til naturgenopretning 

og naturforvaltning på de pågældende ejendomme. Der arbejdes blandt andet med genopret-

ning af de naturlige vandforhold i alle Fondens skove (under hensyntagen til naboer) samt med 

græsning af udvalgte skovarealer i samspil med andre naturarealer. 

 

Plejeplaner, driftsplaner eller udviklingsplaner fastlægger den konkrete forvaltning af Fondens 

ejendomme. Læs mere på www.danmarksnaturfond.dk. 

 

Fotos og billedtekster 

Noget af det fine gamle, som fortsætter i god gænge (”urørt, evt. med græsning): Langå Ege-

skov og Døndalen? 

Noget der er i en omstillingsfase? Ny skovgræsning på Skovsgård? Eller skovmose, der genop-

rettes. 

Noget, hvor frivillige gør en kæmpe indsats for helt konkret truet natur, Allindelille  

                                           
1 Dog ikke i strid med fredningsbestemmelser, f.eks. for Longelse Bondegaardsskov. 

Kommentar [nsh2]: Endnu ikke 

endeligt besluttet. 

Kommentar [nsh3]: Processen 
tilpasses bl.a. muligheder og reg-

ler for økonomisk kompensation – 
en ny ordning åbner for ansøgnin-
ger i efteråret – gode chancer for 
pænt store tilskud. 

Kommentar [nsh4]: Afventer en 

vurdering fra Leif, HedeDanmark i 
forbindelse med udviklingsplan for 
Skovsgaards skove. 
 
Der var i udkastet til forhøringen 
et forslag om også at fortsætte en 
vis træproduktion i Allindelille. Det 

er fjernet efter høringssvar, som 
gengives i indstillingen til HB-
mødet 3. marts. 
 
Er i sidste ende en politisk beslut-
ning fra Fondens side. 

http://www.danmarksnaturfond.dk/


 
 
 
Dato: 23. februar 2017 
Skrevet af: Nora Skjernaa Hansen, 31 19 32 60, nsh@dn.dk 
  

 

 

 

UDKAST 

 

 

Kapitel: Ejerne 
 

Ejerne bestemmer – vi inspirerer 

Mange tror, at skovejere kun har fokus på at producere så meget træ som muligt. Undersøgel-

ser viser dog, at skovejere i høj grad ejer skov, fordi de holder af natur og friluftsliv. Indtje-

ning fra træproduktion er kun er vigtig for hver tiende skovejer (kilde L). Mange skovejere 

lægger dog vægt på selv at kunne bestemme over og aktivt påvirke udviklingen af et skovom-

råde. 

 

Vidste du, at…? 

Der er 19 procent statsskov i Danmark og yderligere fire procent anden offentlig skov. Hertil 

kommer fem procent ejet af fonde og stiftelser. Langt det meste skov i Danmark er således 

ejet af private (70 %). Der er omkring 24.000 skovejere i Danmark og kun 11 procent af 

skovejendommene er større end 20 ha. (Kilde A). 

 

Det nytter: Ejerne kan motiveres til at skabe en positiv udvikling i skovenes natur- og rekrea-

tive værdier på frivillig basis 

De samarbejdsvillige skovejere giver samfundet langt de største og mest langsigtede resulta-

ter. Heldigvis kan samarbejdsviljen påvirkes til det gode. Selv om skovejere er indbyrdes lige 

så forskellige som andre mennesker, er visse motivationsfaktorer fælles for de fleste (omar-

bejdet fra kilde M): 

 

 Oplevelsen af egen lyst, engagement og mening - og muligheden for at bestemme selv.  

 Gode relationer. De fleste skovejere vil meget gerne have gode relationer til omverde-

nen og især til lokalsamfundet. 

 Fleksibilitet i målsætningen. Mange skovejere kan lide at skabe noget i deres skove, 

især at opfylde mål de selv har valgt eller kan se en god mening med. 

 Økonomi. For skovejere er det meget sjældent målet i sig selv at tjene penge på sko-

ven. Men næsten alle vil undgå omkostninger. Derfor er betaling for biodiversitet vigtig 

for mange private skove. 

 

Sammen kan vi nå målet om, at alle skovejere kender sin skovs ”hotspots” og har redskaber til 

at bevare og udvikle dem 

Med hotspot menes naturmæssigt særligt værdifulde skovområder, levesteder for truede og 

næsten truede arter, fortidsminder, steder med meget høj rekreativ værdi eller andre vigtige 

samfundsværdier. Med redskaber menes både viden, lyst og praktisk kunnen, men også øko-

nomiske og lovgivningsmæssige rammer. 

 

Alle kan fortælle en skovejere om særligt værdifulde steder for natur og rekreation og gå i dia-

log om eventuelle positive tiltag. 

Politikere kan styrke rådgivningen til skovejerne og opbakningen til samarbejdsprojekter. 

Skovejere kan aktivt søge dialog og samarbejde med brugere af skoven og lokale naturorgani-

sationer. 
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DN medvirker til dialog og øget viden om ”hotspots” samt bedre redskaber og muligheder for 

samarbejde på tværs, både i nationale og lokale fora og projekter; herunder Skovrådet, skov-

brugerråd og grønne råd. 

 

Det med småt 

Skovens landskabelige værdi og skovens dyre- og planteliv er det som flest ejere mener er 

vigtigt ved at eje skov (80 % hhv. 73 % af ejerne). Mange ejere værdsætter ligeledes mulig-

heden for at rekreere sig i egen skov (63 %), f.eks. med skovarbejde (54 %) eller jagt (40 

%). Det skønnes, at indtjening fra produktion af juletræer og pyntegrønt kun er vigtigt for 

hver femte ejer, og fra træproduktion kun for hver tiende ejer. Ikke overraskende er indtje-

ningen vigtigere, jo større ejendommen er. For de største skovejere er jagtlejen oftere vigtige-

re end indtjening fra såvel pyntegrønt som træproduktion. (Kilde L). 

 

Det er svært at nå ud til alle 24.000 danske skovejere, og det bliver ikke lettere af, at de er så 

forskellige. Det er dog langt hen ad vejen en styrke, at de er forskellige. Historisk har det væ-

ret en fordel, også for naturen, at de har handlet forskelligt. Visse er gået hårdt til naturværdi-

erne, men andre har bevaret gamle skove – af og til helt i strid med myndighedernes anbefa-

linger på den tid. Statsskoven er forholdsvis nem at styre politisk – og det er jo godt for natu-

ren, når vindende blæser i grøn retning, men det modsatte har også været tilfældet historisk 

set. 

 

Hvor langt kan man nå ad frivillighedens vej? 

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 lige så attraktivt for skovejeren at finde og bevare en truet art i 

sin skov, som at finde guld. Det kræver udvikling af de rette psykologiske og økonomiske inci-

tamenter samt tilstrækkelig fleksible, men dog målrettede, beskyttelsesmekanismer. Hvis man 

fra politisk hold da ikke bare vælger tvang, som dog kan dog virke kontraproduktivt. Skoveje-

ren 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 rime-

ligt selvvalgte. 

 

Dansk Skovforening har formuleret det således: ”Samarbejde baseret på frivillighed mobilise-

rer ejernes motivation, engagement, viden, kreativitet, kærlighed til naturen, ansvarsfølelse, 

tillid til omverdenen og vilje til langsigtet sikring af de naturværdier som ejerne selv har været 

med til at skabe. Kun hvis uerstattelige værdier er truet og ikke kan sikres frivilligt, kan tvang 

(fx fredning) komme på tale.” (kilde M) 

 

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. 

 

Hvad driver ejerne? 

Alle skovejere skal ifølge lovgivningen tage visse hensyn til naturen i deres skovforvaltning. 

Det handler blandt andet om at bevare ydre skovbryn af løvtræer og buske, ikke aktivt ændre 

tilstanden af søer, åer, heder, moser, enge og overdrev – både når de er store nok til at være 

med i naturbeskyttelseslovens § 3 og når de er mindre og ligger i fredskov. 

 

Skovejere kan frivilligt vælge at pleje enge og overdrev ved at sørge for slet eller afgræsning. 

Ejere kan også frivilligt genoprette våde områder, aktivt eller ved at undlade at vedligeholde 

dræn og grøfter. Mange ejere vælger også at lade nogle store, markante træer stå tilbage ef-

ter en afdrift af øvrige træer. 
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Derudover afhænger naturindsatsen nok både af holdning, praktiske forhold og økonomi. Der 

kan derfor være mange forskellige gode virkemidler til at øge den frivillige naturindsats. En 

påstand kan være, at mange mindre skovejere lader en entreprenør udføre bevoksningspleje 

og hugst af træ af gammel vane. Eller på grund af en forestilling om, at det nødvendigvis er 

godt skovmandskab, se boks. Ofte er overskuddet dog helt minimalt, hvis noget overhovedet, 

og en del ejere er måske oven i købet lidt kede af indgrebene i skoven eller skaderne på skov-

vejene. Kan det være på tide at tænke nyt? At overveje om skoven kan omlægges til urørt 

skov eller anden biodiversitetsskov med nogle forberedende indgreb og så stort set passe sig 

selv? Der kan være tilskud eller kompensation at få, men det kan også være nok for nogle eje-

re at slippe for udgifter til bevoksningspleje med mere og samtidig opleve at skoven bliver vil-

dere, mere naturlig og mere spændende. 

 

Hvilken type skovejer er du, rent økonomisk set? 

 

Jeg mener, at 

1) Det må godt koste noget at redde kloden og desuden får jeg jo ekstra naturoplevelser 

og bedre jagt 

2) Det må ikke koste mig noget at have skoven, men jeg vil gerne hjælpe naturen mest 

muligt 

3) Min skov skal give et langsigtet overskud, og jeg synes det er vigtigt at producere træ 

 

Hvis du er en etter, så går du foran og beskytter naturværdierne, genopretter naturen og 

samarbejder med naboer om at få store sammenhængende naturarealer optimeret for mang-

foldigheden af levende organismer. I gode tider kan udgifterne til græsning, opgivet hugst og 

andet dækkes af tilskud, men ellers står du selv for dem. 

 

Hvis du er en toer, så fortsætter du træproduktionen på en del af arealet og bruger pengene 

på at optimere naturen i resten af skoven og udvide naturarealerne. Med mindre du kan få en 

tilfredsstillende aftale om kompensation for at opgive hugsten helt og dække udgifter på anden 

vis. 

 

Hvis du er en treer, så stiller du om til naturnær skovdrift, lader skoven certificere og tager de 

ekstra naturhensyn, som er mulige i driften. 

 

Målrettet inspiration til skovejerne 

 

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, se kapitlet om Skovlandskaber. I har allerede udlagt noget skov 

som urørt eller anden biodiversitetsskov og en hel del 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 

og give natureffekt allerede første år. I viser vejen med den naturnære træproduktion, hvor I 

gennemfører et storstilet 100-årigt demonstrations- og udviklingsprojekt, og samtidig produce-

rer noget træ, der kan anvendes fornuftigt, men behøver det fylde så meget som 80 % 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 aktiviteter, 

som har til formål at gavne biodiversitet og rekreation. I kan arbejde mere med jordfordeling, 

hvor Naturstyrelsen får arealer med større potentiel naturværdi og mindst samme areal, til 

gengæld for nogle områder med højere produktionspotentiale, med henblik på at skabe 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-
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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. 

 

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 eventyret 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 

oprensningen af grøfterne, og i stedet læne dig tilbage og nyde et rigere fugleliv samt frøer og 

salamandre. 

 

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. 
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Boks: Godt skovmandskab 

”Godt skovmandskab” er et udtryk for, hvordan skovejere ser på sin egen gerning. Indholdet 

er udpræget kultur- og tidsbestemt og kan ændres med tiden. De seneste 200 år har godt 

skovmandskab i høj grad handlet om at nyttiggøre den dårlige jord ved at gøre den frugtbar 

og få træerne til at vokse og producere tømmer og andre produkter. For alle de skovejere, 

som startede med et stykke bar hedejord, har det helt fysisk handlet om at få træerne til at 

overleve blæst, frost, tørke og mangel på næring og med tiden give læ til husene og afgrøder-

ne på marken. Med tiden blev det så muligt at forbedre skoven ved at få mere ædle træarter 

(løvtræ, men også rødgran og skovfyr) til at klare sig under den første skærm af typisk bjerg-

fyr og andre indførte fyrre-arter. Jo flere rette tømmerstokke, en skovejer kunne vise frem, jo 

bedre skovmandskab var det udtryk for. Desuden skulle det ikke rode af væltede træer (de 

skulle nyttiggøres) og lavningerne skulle ikke være sumpede (de skulle nyttiggøres). 

 

Sådan er det til vis del stadig, men en ændring er absolut i gang. Det begynder at være i tråd 

med godt skovmandskab at udnytte naturens egne processer i træproduktionen gennem ved-

varende trædække og naturlig foryngelse, og undlade at spilde tid og kræfter på at rydde for 

meget op eller vedligeholde grøfter, hvor træerne alligevel aldrig rigtig trives. Næste skridt - 

nogle skovejere er der allerede - er, at det bliver helt ok at være stolt af sine rovfuglereder, 

spættetræer, grævlingegrave og måske en stor sjælden bille eller sommerfugl og at fokusere 

aktivt på at forbedre sin skov som levested. 

 

Boks: Sådan hjælper du biodiversiteten (flyt måske til Træproduktion) 

Variation 

Varighed 

Vand 

Ved 

Lys 

Ingen gift og gødning 

 

Foto og billedtekst 

Foto:  

Tekst:  

 

 
Figur: Ejerskabet til skovene. (Kilde A). 
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UDKAST 

Ordliste 
 

 Anden biodiversitetsskov: Her ”Stævningsskov” og ”Skov med mange gamle træer” 

og ”Skov med anden særlig naturpleje”, som defineret i Naturstyrelsens notat ’Virke-

midler til fremme af biodiversitet i skov’, se fodnoten. 

 Biodiversitet: Artsrigdom er et enkelt udtryk for biodiversitet. Det er dog ikke en kon-

kurrence om flest mulige arter, men om at få de arter, som naturligt hører til i et områ-

de til at trives. Bredere udtrykt betyder biodiversitet variation i den levende natur, her-

under gener, arter og økosystemer. 

 Biodiversitetsskov – se Anden biodiversitetsskov 

 Græsningsskov: Her en del af den urørte skov med græssende dyr  

 Græsningstryk: Antal dyr per areal med forskellig vægt ved forskellige arter 

 Hotspot: Her naturmæssigt særligt værdifulde skovområder, levesteder for truede og 

næsten truede arter, fortidsminder, steder med meget høj rekreativ værdi eller andre 

vigtige samfundsværdier. 

 Naturnær skovdrift: Her en måde at producere træ på, der sikrer en relativt varieret 

og stabil skov. Metoden bygger på at understøtte nogle naturlige processer som selv-

foryngelse og naturlig konkurrence mellem træerne. Der sikres et vedvarende trædæk-

ke og skovklima, samt flere arter og aldre af træer på samme areal. Definitionen 

stemmer overens med den i Skovprogrammet fra 2002. 

 Skov: – den alm. juridiske def. 

 Plantageskov: kopier fra FSC 

 Skovlandskab: Her et stort og varieret naturområde, hvor skovbevoksede områder 

veksler med enge, åbne og træbevoksede moser, søer, krat, overdrev, heder, åer, klit-

ter osv.. Et skovlandskab forvaltes som urørt skov. 

 Skovrejsning: Her etablering af ny skov både ved aktiv tilplantning eller tilsåning og 

ved passiv tilgroning. 

 Nøglebiotop:   

 Urskov: - klip fra gammel 

 Urørt skov: Her skovområder, hvor biodiversiteten - forstået som gode levesteder for 

truede arter - bevares og fremmes. 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 nogle truede arters trivsel eller bekæmpe invasive arter. 

Der foretages ingen indgreb med salg af træprodukter for øje. Mennesker er generelt 

velkomne. 1 

                                           
1 Urørt skov er her en samlet betegnelse for ”Urørt skov” og ”Græsningsskov”, beskrevet i Naturstyrelsens notat ’Vir-

kemidler til fremme af biodiversitet i skov’ 13. april 2016: 

http://svana.dk/media/205250/virkemidler-til-fremme-af-biodiversitet-i-skov-den-13-april-2016.pdf 
Definitionen er i tråd med definitionerne i Naturskovsstrategien fra 1992 – dog var naturpleje lidt mere restriktivt 
formuleret der (http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2012/okt/naturskovsstrategien/) og med en række biologiske 
forskeres debatindlæg i Altinget 12. maj 2015:  
”Urørt skov er skovområder udpeget til biodiversitetsformål uden omkostningstung naturpleje. Urørt skov betyder, at 
der ikke drives skovdrift. Urørt skov udelukker hverken mennesker, græssende dyr eller naturgenopretning." 
(http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-her-er-fakta-om-biodiversitet-i-skovene) 

http://svana.dk/media/205250/virkemidler-til-fremme-af-biodiversitet-i-skov-den-13-april-2016.pdf
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2012/okt/naturskovsstrategien/
http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-her-er-fakta-om-biodiversitet-i-skovene
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UDKAST 

 

 

Bagsiden 
 

 

DN’s mål for skovene 

 

2020 

 20 % urørt skov. 

 20 skovlandskaber på minimum 1000 hektar - med biodiversitet og dynamisk natur 

som formål og gerne med græssende dyr (skovdelen indgår i 20 % urørt skov). 

 Alle skovejere kender sin skovs ”hotspots” og har redskaber til at bevare og udvikle 

dem. 

 Alle kommuner har en træpolitik i kommuneplanen, og antallet (gamle) træer stiger 

både i byerne og i det åbne land. 

 

2030 

 100 % certificeret, bæredygtig træproduktion. 

 Dobbelt så mange besøg i skovene – spredt over landet og med flere overnatninger 

ude. 

 

2090 

 Dobbelt så stort lager af kulstof i skovene og en halv gang større hugst i 2090 - uden 

tab af biodiversitet eller andre samfundsværdier. 

 25 procent skov i Danmark – som understøtter høje naturværdier og rekreative formål. 

 

 

Om DN - evt. på inderforsiden eller inderbagsiden. Tjek lige om det er seneste officielle salgs-
tale . 

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening været naturens stemme over for poli-

tikere, landbrug, industri og befolkning. Vi kæmper for et bæredygtigt og grønt Danmark med 

en rig natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for os alle – også i fremtiden.” 

 

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare og beskytte den danske natur. Det 

sikrer et rigt og varieret plante- og dyreliv til lands og til vands. Flere og flere plante- og dyre-

arter uddør, fordi naturen svinder ind. Derfor vil vi have genskabt flere og mere sammenhæn-

gende skov- og naturområder. Det hjælper samtidigt med at bremse klimaforandringerne. 

 

Naturen skal ikke kun beskyttes men også benyttes. Vi vil inspirere børn og voksne til at bruge 

naturen mere og få større forståelse for den. Det gør os sundere, gladere og sikrer, at vi pas-

ser bedre på vores natur.  




