
 

 

 

 

Biodiversitetsskov – fordeling af arealer 

Eksisterende skov udlagt til biodiversitetsformål  
 Virkemiddel Løvskov/ Nåleskov Areal (hektar) Træproduktion Pleje 

Staten* 
Urørt skov Løvskov/nåleskov 6.400 Ingen Ingen 

Biodiversitetskov Løvskov/nåleskov  2.600 Nedsat Ja 

I alt   9.000   

Privat Urørt skov  Løvskov/nåleskov 2.700 Ingen Ingen 

I alt   11.700   
*Miljø- og Fødevareministeriets og Forsvarets arealer. Der findes ikke oversigter over øvrige statslige skovarealer. 

 

 Nye udlæg i statens skove til biodiversitetsformål 
 Virkemiddel Løvskov/ Nåleskov Areal -

hektar 
Træ- 
produktion 

Pleje  Indfasni
ng 

Staten* 

Urørt skov 

Løvskov 6.700 Ingen** I mindre omfang, fx græsning  
Over   
10 år 

Nåletræsplantager 3.300 Ingen** I mindre omfang, fx græsning  
Over   
50 år 

Biodiversitetskov Primært løvskov  3.300 Nedsat 
15 træer pr. ha efterlades til 
død og henfald på arealer 
med plukhugst 

Over     
5 år 

I alt   13.300    

Tidligere udlagt – staten 9.000    

I alt på statens arealer  22.300    

Tidligere udlagt - private  2.700    

I alt    25.000    
*Miljø- og Fødevareministeriets arealer. Udlæg er hele eller dele af større skove inklusive mindre lysåbne arealer i skoven. 
** Under indfasning sker hugst.  

 
Nye udlæg i private skove til biodiversitetsformål 
 Virkemiddel Løvskov/ 

Nåleskov 
Areal 
(hektar) 

Træ- 
produktion 

Pleje  Indfasning 

Privat* 

Urørt skov 
Løvskov/nål
eskov  

900 Ingen I mindre omfang Frivillig ordning 

Biodiversitetskov 
Løvskov/nål
eskov  

2.400 Nedsat 
I mindre omfang,  fx 
græsning  

Frivillig ordning 

I alt   3.300    

I alt nyt statslig og eksisterende  25.000    

I alt nyt privat, nyt statslig og 
eksisterende* 

28.300    

* Forudsætter afløb for frivillige ordninger. 
 

 

 

  



 

Hvad er urørt skov – og hvad er biodiversitetsskov? 

Urørt skov 
Urørt skov skal som udgangspunkt passe sig selv – den kommercielle skovdrift ophører. 
 
Følgende er forbudt: 
-skovhugst (træproduktion) 
-færdsel med maskiner  
-sprøjtning, gødskning og jordbearbejdning 
-fjernelse af træer og dødt ved 
 
Følgende er tilladt: 
-mindre naturpleje for at gavne biodiversitet 
-afgræsning med dyr for at opnå særlige naturtyper 
-friluftliv for borgerne 
-fjernelse af invasive arter og træer, der til gene for trafikken 
 

 
Draved Skov i Sønderjylland er et eksempel på urørt skov. 
 
Biodiversitetsskove 
Biodiversitetsskov må gerne have kommerciel skovdrift (træproduktion), men  
hovedformålet skal være biodiversitet. Det kan for eksempel være følgende: 
- store træer skal bevares ved hugst 
-dødt træ fjernes ikke – og hule træer fældes ikke 
-der sprøjtes og gødskes ikke 
-færdsel med maskiner begrænses 
 

 
Dyrehaven i Klampenborg er et eksempel på en biodiversitetsskov.  

 


