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Inddragelse og formidling

• Følgegruppen

• Hjemmeside, FAQ

• Løbende nyheder

• Artikler, små videoer

• §25 postkasse med mulighed for at stille 
spørgsmål
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Foto: 19. maj 2016: Følgegruppen i Roldskov 
drøfter nøgle og afgrænsning af §25 skovtyper



Hovedbudskab 1 Hvorfor?
Mere målrettet biodiversitetsindsats i privat skov 

• Kortlægningen af naturmæssigt særlig 
værdifuld skov skal gøre det nemmere for 
skovejeren at beskytte denne natur. 

• Omkring tre fjerdedele af alle skove er private, 
så naturen i private skove spiller en nøglerolle 
for biodiversiteten. 
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Hovedbudskab 2 Hvorfor?
Fremme certificering af skov 

• Kortlægningen er med til at bane vejen for 
at træ fra private skove kan få adgang til 
markedet for bæredygtigt træ. 

• Hvis man ønsker at blive certificeret eller 
ønsker at sælge træ til energiformål, er 
kortlægning af særligt naturmæssigt 
værdifuld skov en af flere nødvendige 
betingelser. 
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Hovedbudskab 3 Hvorfor?
Bred opbakning til kortlægning i skov

• Kortlægningen er besluttet af aftalekredsen 
bag natur- og biodiversitetspakken og 
bakkes op af miljøministerens rådgivende 
råd, Skovrådet og brancheforeningen 
Dansk Skovforening. 

• Beslutningen hænger sammen med, at 
træfældning stopper i hovedparten af de 
statslige certificerede skove, hvilket øger 
efterspørgslen efter certificeret træ fra de 
private skove.
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Samarbejde med følgegruppen 

 Aktiv formidling af projektet gennem 
følgegruppemedlemmernes respektive organisationer 
og formidlingskanaler

• Ønsker din organisation at bidrage til formidling?

• Hvordan?

• SoMe, hjemmeside, medlemsblade, andet…?

• Hvordan ser I et samarbejde om formidling?
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Formidling af metoder
Hvad skal kortlægges og registreres?

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

• Alene kortlægning af skov med eksisterende 
naturværdier 

• Ikke kortlægning af lysåbne naturtyper i skov

• Formidling af nøglen som grundlag for kortlægning 
af §25-skovtyper

• https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2017/jun/n
oegle-til-kortlaegning-af-naturmaessigt-saerlig-vaerdifuld-skov/
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Formidling af data
Hvad er kortlagt på offentlige arealer? 

• 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



Udstilling af data

 MiljøGIS: https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=nsv-skov

 Polygoner og §25-skovtyper
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Udstilling af data

 Link til data i Miljøportalen via info-knap og klik på 
polygon i MiljøGIS
 Fx https://naturereport.miljoeportal.dk/768596

• Skovstruktur: 
 Skovbryn, kronedække, bevoksningslag, lysåben natur 
og vand. 

• Kontinuitet: 
 Gamle træer, træer med hulheder, mosser og laver samt 

dødt ved.

• Driftspåvirkninger: 
 Hugst, jordbearbejdning, kørespor, foryngelse og 

vildtbid.

• Hydrologi: 
 Dræning og vandløb.
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Tak for 
opmærksomheden
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