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Baggrund

• Opfølgning på skovlovens §25

• Der findes ikke en systematisk kortlægning i alle skove

• Anbefaling senest fra Skovrådet og tidligere fra bl.a. 
Skovpolitisk Udvalg

• Kortlægning i private skove er besluttet som en del af 
regeringens Natur- og Biodiversitetspakke (2020) 

 Urørt skov i statens skove
 Mindre udbud af certificeret dansk træ 
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Formål med kortlægningen

• Mere målrettet biodiversitetsindsats fx gennem 
tilskudsordninger 

• Fremme certificering af skov og dermed fremme 
bæredygtig træproduktion  - en hjælp til private 
skovejere som ønsker bæredygtighedscertificering af 
private skove

• Generelt bedre mulighed for at passe på naturmæssigt 
særlig værdifuld skov

Afgrænsning
• Alene kortlægning af skov med eksisterende 

naturværdier 
• Ikke kortlægning af lysåbne naturtyper i skov

Beskyttelse
• DK (biomasse fra skov), EU og certificeringsordninger
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Status

• Kortlægning er gennemført i offentlige skove i 2016-2017

• Svarende til ca. 4% af det offentlige skovareal

• Gennemsnitsstørrelse ca. 2,1 ha

• Flest lokaliteter under 1 ha, 
• Lokaliteter på 2-5 ha dækker største areal

Se mere her: https://mst.dk/erhverv/skovbrug/naturmaessigt-saerlig-
vaerdifuld-skov-25-skov/
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Kortlagt offentlig naturmæssigt særlig værdifuld skov (§25)

Naturstyrelsens skove 4.253 ha

Andre offentlige skove 1.938 ha



Kortlægning i private skove i 3 faser
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Faser Periode

Forberedelse
Digitalt værktøj til identificering af mulige 
§25-skov

Pilotprojekt (test), oplæring og kalibrering

1. halvår 2022

Medio 2022

Kortlægning
Feltbesigtigelser Fra medio 2022 til 

ultimo 2023 
inkl. vintermåneder

Afrapportering
Data i Danmarks Miljøportalen 1. halvår 2024



Hvordan udvælges områder til besigtigelse?

• Nye tekniske muligheder baseret på Novana

• Tilpasning af denne metode til skov

• Træning på data om eksisterende kortlagte §25-skove 

• Mål: Mere præcis og ensartet forudsigelse af relevante 
lokaliteter 

  Færre forgæves feltbesøg  Mere effektiv feltbesigtigelse

• Kontakt til skovejere inden feltbesøg
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Hvad skal kortlægges og registreres?

 Kortlægning og indsamling af data sker efter samme 
principper som ved kortlægning på offentlige arealer

 Nøgle grundlag for kortlægning af §25-skovtyper

 Hvis §25-skovtype 

 Afgrænsning af areal  tegning af polygon 
 Indsamling af strukturdata jf. teknisk anvisning

 Forventer ikke at der indsamles artsdata (udover 
vedplanter) 
 Mulighed for kortlægning udenfor vækstsæson.
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