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Referat §25-følgegruppemøde 29. marts 2022 
 

 

 
Tid:  29. marts kl. 9.15 – 12.30 
 
Sted:  Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, Odense. Mødelokale 0.32 (stuen)  
 
Deltagere: 
Casper Pleidrup   Skovdyrkerne 
Henrik Wejdling  DOF 
Johan Husfeldt  Friluftsrådet 
Jørgen Sølvsten Skriver  Træ- og Møbelindustrien 
Lisbeth Lyck Sevel  SBP certificering 
Sune Lundgaard Enevoldsen  PEFC-Danmark 
Søren Dürr Grue  FSC-Danmark 
Tine Skafte Nielsen  Danmarks Naturfredningsforening 
 
Anne-Marie Vægter Rasmussen Miljøstyrelsen (MST) 
Katrine Hahn Kristensen  MST 
Louise Hjelmroth  MST  
Pernille Karlog  MST  
Mogens Krog   MST  
 
Fraværende 
Christian Holck  Landbrug & Fødevarer 
Trine Didriksen  Verdens Skove 
 
 
Kort referat 
 
Velkomst: Anne-Marie Vægter Rasmussen bød velkommen til følgegruppens medlemmer. 
 
Præsentationsrunde 
Deltagere præsenteredes sig kort.  
 
Kort præsentation af projektet 
MST gennemgik kort projektets baggrund og hovedelementer herunder tidsplan, hvordan arealer 
findes, at kortlægningen i felten sker med brug af den samme nøgle, som tidligere er anvendt, samt 
hvilke data der registreres. PP vedlagt. 
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Der var en drøftelse af spørgsmålet om beskyttelse. Kortlægningen er ikke omfattet af beskyttelse, men 
viden om, hvor der findes naturmæssigt særlig værdig fuldskov kan målrette beskyttelse af 
biodiversitet i skov fx gennem tilskudsordninger. Der er krav om beskyttelse ved levering af 
skovbiomasse til energi, samt hvis man som skovejer er har indgået aftale om certificering. Desuden 
kan der komme ny regulering fra EU, idet der er meget fokus på skovenes rolle især i forhold til 
biodiversitet og klimadagsordenen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der senere kan komme 
driftsmæssige begrænsninger på de udpegede arealer. 
 
 
Godkendelse af kommissorie 
MST gennemgik kommissoriet. Følgende rettelser til udkast til kommissorium blev aftalt. 
  

- Afsnittet om en forperson blev ændret, så der ikke vælges en forperson til følgegruppen. 
 

- Under overskriften ”Følgegruppens opgaver”: 
”Følgegruppen skal medvirke til at projektet gennemføres tilfredsstillende og til tiden og under 
hensyn til behov hos de berørte interessenter. ” ændres til   ”Følgegruppen skal understøtte at 
projektet gennemføres tilfredsstillende og under hensyn til behov hos de berørte interessenter.” 
”De af følgegruppens medlemmer, der repræsenterer skovejere kan bidrage med at skabe kontakt 
til konkrete skovejere.” tilføjes ”… ved særlige behov”. 
 

Kommissoriet blev herefter godkendt. De endelige kommissorium er vedlagt. 
 

 
Hvordan finder vi arealerne. Præsentation af digitalt værktøj 
MST gennemgik grundlaget for brug af kunstig intelligens (AI). PP vedlagt. 
Et centralt emne var AIens brug af 199 datasæt. Algoritmen finder mønstre i data i de eksisterende 
§25-kortlagte offentlige arealer. På den baggrund forudsiger AI hvor der er størst sandsynlighed for at 
finde §25 skov i private skove. Liste over alle datasæt, samt en liste over de 15 mest udslagsgivende 
datasæt vedlægges. 
 
Der blev spurgt nærmere ind til hvilke datalag de 199 lag består af. Der indgår ikke artsdata i disse lag. 
DN og DOF opfordrede til at der inddrages relevante artsdata og lagde vægt på brug af eksisterende 
biodiversitetsdata og atlasdata. DOF talte om fx sort stork forekomster, svaleklire og hulrugende fugle 
og lagde vægt på, at bruge rødlistedata for skovafhængige arter og tilbød at fremsende data. 
 
Artsdata er ikke i sig selv udslagsgivende for, om et areal er §25-skov jf. nøglen. Skovforeningen 
fremhævede nøglens fokus på skovstrukturer og netop ikke på arter. 
 
Data om arter som er indikator for skovstrukturer jf. nøglen kan være med til at kvalificere mulige 
feltbesigtigelsesområder. Det er dog et problem, at en del artsdata ikke er kortlagt ensartet i hele 
landet. Begrænset adgang til private skove for frivillige artseksperter er en af årsagerne til, at det er 
sandsynligt at der er registreret færre arter på disse arealer, selvom skovstrukturerne er til stede. Det 
er netop på sådanne arealer der skal findes og kortlægges §25-skov.  
 
Jess Jørgensen, som er kontorchef for naturovervågningen, var kortvarigt inviteret til denne drøftelse 
og uddybede det igangværende arbejde med udvikling af digital naturgenkendelse. Han var ikke 
afvisende overfor at teste brugen af artsdata i det videre udviklingsarbejde.  
 
Der bliver talt om, hvorvidt og hvordan man kan finde yderligere positiv punkter og negativ punkter. 
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Data fra skovstatistikken (NFI) om dødt ved og gamle træer blev drøftet. Udfordring med brug af NFI 
data er, at det er stikprøver og derfor ikke fladedækkende data. Hvis data ekstrapoleres (og dermed får 
mere generel værdi) har de begrænset værdi for specifik søgning efter §25 arealer. 
 
 
Generel drøftelse og spørgsmål 
Spøgsmålet om arealstørrelser blev kort drøftet. For at afgrænse projektets omfang, samles 
positivpunkter i AI’en i klynger på 0,25 ha, 0,5 ha og 1 ha med henblik på at fjerne mindre arealer og 
rense data op.   
 
FSC spurgte om feltarbejdet kommer i udbud. Det er lagt op til at feltarbejdet bliver en integreret del 
af MSTs overvågningsorganisation, således at intern læring opretholdes i organisationen. 
 
FSC spurgte til dataformat til brug for certificering og overførsel af data. 
 
FSC spurgte til om data vil blive frigivet løbende, så de kan komme ud og arbejde fx i forbindelse med 
certificering. Der var forståelse for synspunktet, men der kan være nogle problemer med at begrunde 
overfor en lodsejer at der går 2 år, mens en anden har adgang til data efter et halvt år. DN forslog at 
man åbent lægger en plan for kortlægningens geografiske fremdrift op. Desuden er der specifikke   
tidsmæssige ”vinduer” hvor data kan lægges i Miljøportalen. 
 
 
Interessentinddragelse og formidling 
MST præsenterede et kort oplæg om kommunikationsveje og hovedbudskaber for kommunikationen, 
samt eksisterende materiale til formidling af metoden (nøglen), resultater af kortlægningen i offentlige 
skove, herunder udstilling af data. PP er vedlagt. 
Der blev lagt op til drøftelse med følgegruppen om muligheder for at bidrage til formidling og 
kommunikation. 
MST forventer at bringe en artikel i SKOVEN, som Skovforeningen vil følge op på. Skovforeningen 
forventer løbende at orientere deres medlemmer. Skovdyrkerne og DN forventer at benytte deres 
medlemsblade. 
DOF var lidt mere tilbageholdende, især hvis der ikke er et mere klart link til medlemmernes viden om 
fugle. 
Friluftsrådet forventer at informere om projektet på baggrund af det materiale som MST lægger op. 
 
 
Opsamling og næste møde. 
Det blev besluttet at næste møde afholdes den 22. september i skoven et sted ude i landet formentlig 
på Sjælland eller Fyn. Det forventes MST kan orientere om de første resultater af kortlægningen. 


