23. april 2019

Registrering af naturmæssigt særlig værdifuld skov
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Skovforening er enige om følgende principper for en
registrering af naturmæssigt særlig værdifuld skov (§ 25-skov) i de private skove:
Registreringen af § 25-skov på private ejendomme skal kortlægge og dokumentere de betydelige
naturværdier, der frivilligt er opbygget og bevaret i private skove.
Det er afgørende, at hensigten med registreringen ikke er en erstatningsfri lovmæssig beskyttelse
af den registrerede natur, men at registreringen skal dokumentere de særlig værdifulde skove i
private skove med henblik på at indgå frivillige aftaler med ejerne om forvaltningen.
Viden om de naturmæssigt særlig værdifulde skove vil sikre en bedre prioritering af ressourcerne
til bevaring af naturværdierne i de private skove, fx til aftaler om privat urørt skov eller en særlig
naturbevarende drift. Registreringen har samtidig en værdi for de private ejere der får lettere ved
at opfylde det stigende krav til dokumentation for at særlig værdifulde skove ikke påvirkes negativt i den almindelige skovdrift.
Registreringen kan anvendes som grundlag for at skovejeren kan indgå frivillige aftaler om beskyttelse og videreudvikling af naturværdierne på arealerne mod betaling. Der er et behov for at afsætte nye midler til sådanne frivillige aftaler. Den viden om skovene, som kortlægningen tilvejebringer, kan med fordel bruges til at målrette en ny betalingsordning mod disse særlige naturværdier.
De naturmæssige særlige værdier er opstået og består som følge af:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Naturgrundlaget og naturforholdene i bred forstand
Strukturerne
Arterne
Den naturlige dynamik og de naturlige processer
Bevoksningerne forhistorie, drift og udnyttelse gennem tiden eller fravær heraf
Graden af kontinuitet i en række forhold

Miljøstyrelsens ”Nøgle til kortlægning af naturmæssig særlig værdifuld skov” bør anvendes.
Det foreslås at fastsætte den nedre størrelsesgrænse til 0,5 eller 1 ha. Samtidig bør områder af forskellige naturmæssigt særlig værdifulde skovtyper, som hver for sig havner under størrelsesgrænsen, i kortlægningen betragtes som et samlet område, hvis de ligger i umiddelbar kontakt eller blot
er adskilt af en å, et brandbælte, en mindre vej eller andet, som ikke vurderes at udgøre en væsentlig biologisk barriere.
Arealer, som allerede er kortlagt som Natura 2000-skovnaturtyper, udelades af registreringen.

Registreringerne bør fremgå af kortportalen Miljøgis, på samme måde som Natura 2000-kortlægningen.
Efterfølgende frivillige aftaler med ejerne om forvaltningen af naturværdierne i de kortlagte skove
kan med fordel kæde flere små registrerede arealer sammen, inddrage tilsvarende skovarealer under størrelsesgrænsen samt andre nærliggende udpegede naturområder. Det bør også være muligt at indgå aftaler for nyopdagede skove med de tilstrækkelige kvaliteter.
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