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Kære Jakob Ellemann-Jensen
Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening anbefaler at der afsættes flere midler
til betaling for biodiversitet i private skove og at der gennemføres en registrering af
naturmæssigt særligt værdifulde skovarealer i privat skov – de såkaldte §25-skove
Skovene har stor betydning for biodiversiteten og der har i lang tid været særligt fokus på en indsats på statens arealer, der kan bevare og fremme biodiversiteten. Tre fjerdedele af skovarealet
ejes af private og der findes rigtig mange naturmæssigt særligt værdifulde skovbevoksninger i de
private skove. De er et resultat af generationers beskyttelse og pleje af disse særlige naturværdier.
Evalueringen af indsatsen for biodiversitet i de danske skove, som er omtalt i det nationale skovprogram, viser at en forudsætning for succes er at der opstilles klare mål, og at der gennemføres
en bedre kortlægning af skovenes naturværdier kombineret med evidensbaserede virkemidler.
Den nuværende indsats for biodiversiteten i private skove er centreret om implementering af Natura 2000-beskyttelsen for de 16.000 hektar kortlagte skovnaturtyper. En væsentlig del af biodiversiteten findes dog uden for Natura 2000-områderne og på andre typer af skovarealer. Men der
mangler dokumentation for hvor de biologisk set mest interessante arealer findes.
Det er baggrunden for at Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening sammen
anbefaler at staten gennemfører en registrering af de naturmæssigt særligt værdifulde skovarealer
med hjemmel i skovlovens § 25. Vi har i fælleskab beskrevet et sæt principper for en registrering,
med en ændret arealstørrelse, som baggrund for vores henvendelse.
Det er afgørende for os, at hensigten med registreringen ikke er en erstatningsfri lovmæssig beskyttelse af den registrerede natur, men at registreringen skal dokumentere de særligt værdifulde
skovarealer i private skove med henblik på, at der efterfølgende kan indgås frivillige aftaler med
ejerne om en naturbevarende eller –forbedrende forvaltning af arealerne.

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 betydning for de private ejere, der får lettere ved at opfylde de stigende krav til dokumentation for, at naturmæssigt særlig værdifulde skove ikke påvirkes negativt i
den almindelige skovdrift.
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