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Dansk Skovforenings bemærkninger til forslag til udlæg af urørt skov, bestående af ca. 29.000 ha 
ny urørt skov, og tilføjelse til de generelle retningslinjer for forvaltning af urørt skov på statens 
arealer.  

Dansk Skovforening takker for muligheden for at kommentere på forslaget til udlæg af yderligere 
29.000 ha urørt statsskov. Vi har ikke bemærkninger til de konkret udpegede arealer, men har 
nogle mere generelle betragtninger og bekymringer, som vi ønsker at adressere. 
 
Bekymringer for konsekvenserne af en lokal forsyning af råtræ 
Når landets største skovejer beslutter at ændre sin skovdrift så markant og over så kort en 
tidsperiode, vil det naturligt få store konsekvenser for den hjemlige forsyning af træ. Leverancen 
af løvtræ vil falde til 20 procent i forhold til nuværende niveau inden 2026, hvis den fremlagte plan 
gennemføres. Det vil have en stor afsmittende effekt på resten af skovbruget og på den primære 
danske træindustri. 
 
Dansk Skovforening har tidligere henvendt os til Miljøminister Lea Wermelin med vores bekymring 
for, om det er muligt at fastholde og udvikle en konkurrencedygtig træindustri, når 
råtræforsyningen falder, fordi højproduktive skovarealer lægges urørt, uden at der samtidig er nye 
arealer til at tage over. 
 
Implementeringen af natur- og biodiversitetspakken skal ske med respekt for skovbrugserhvervet 
og i nuanceret balance med biodiversitet, herunder mellem urørt skov og produktionsskov. Målet 
bør være en forvaltning af både private og offentligt ejede skove, hvor alle de samfundsmæssige 
ønsker til skovene kan opfyldes gennem en bæredygtig skovdrift med balance mellem økonomi, 
biodiversitet og sociale værdier.  
 
Derfor har det været vores klare anbefaling, at der sideløbende med beslutningen om urørt skov 
udarbejdes en plan for træ til den grønne omstilling. Indtil en sådan foreligger, finder vi det 
fornuftigt at overveje en overgangsperiode for at udnytte skovens produktionspotentiale optimalt 
i overgangsperioden.  
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Forsøg og frøhøst 

Af de generelle retningslinjer for forvaltning af urørt skov på statens arealer fremgår det, at: ”I en 
række tilfælde er vigtige gamle langtidsforsøg og bevoksninger kåret til frøhøst beliggende 
indenfor udpegningerne af urørt skov. De vil normalt kunne fortsættes uden væsentlig negativ 
påvirkning af den urørte skov uden om”. 
 
Det fremgår videre, at der fremadrettet kan påbegyndes eller fortsættes med forsøgsvirksomhed 
og høstes frø, men kun hvis det ikke er til skade for biodiversitetsformålet i resten af den 
pågældende skov, hvilket er positivt. Det er dog uklart, hvordan det vil blive vurderet, om en 
frøbevoksning eller et forsøgsareal kan være til skade for biodiversitetsformålet? 
 
En stor del af de kårede bevoksninger til frøhøst findes i den østlige del af landet på 
Naturstyrelsens arealer. De udgør en væsentlig kilde af frø af særligt hjemmehørende træarter, 
som er helt essentiel at opretholde – både for at sikre en stabil forsyning af kåret materiale til 
skovbruget, men i særdeleshed også set i lyset af ønsket om yderligere skovrejsning, hvor 
efterspørgslen på frø må forventes at stige. I den nuværende vejledning til privat skovrejsning 
stilles krav om, at frø- og plantemateriale skal stamme fra kårede bevoksninger eller frøplantager, 
og det er allerede for nogle arter svært at skaffe nok frø. 
 
På samme måde findes en del af langtidsforsøgene også på Naturstyrelsens arealer – forsøg, der 
ikke lader sig flytte, og som har stor betydning for skovbrugsforskningen, særligt i lyset af behovet 
for at kunne følge klimaets påvirkning på træernes vækst og sundhed. 
 
Dansk Skovforening skal derfor påpege vigtigheden af, at både gamle langtidsforsøg og 
bevoksninger kåret til frøhøst bevares i videst mulige omfang, og at eventuel nedlæggelse og 
omlægning koordineres i tæt dialog med forskningsinstitutionerne og skovbrugserhvervet. 
 
Effekt på naboarealer 
Der er i de generelle retningslinjer for forvaltning af urørt skov på statens arealer ikke taget stilling 
til håndteringen af eventuelle sygdomsudbrud, så der undgås eller begrænses spredning til 
naboarealer. 
 
Dansk Skovforening er bekymret for tilfælde, hvor der kommer sygdomsudbrud, som kan få stor 
effekt på naboarealer. Et relevant eksempel er barkbilleangreb set i Tyskland i forbindelse med 
sommertørken i 2018. Det vil også kunne finde sted i Danmark, hvis der ikke gennemføres 
saneringshugster i de urørte skove for at forhindre spredning, eller i forbindelse med brandsikring 
op til naboarealer, hvor det ikke er ønskeligt med store mængder dødt ved. 
 
Vi ønsker, at der tages stilling til håndteringen af dette, og at det beskrives i de generelle 
retningslinjer for forvaltningen af urørt skov. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Tanja Blindbæk Olsen 


