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Kommissorium for følgegruppe til projekt om kortlægning af naturmæssigt 
særlig værdifuld skov i private skove – godkendt d.d. på følgegruppemødet 
 
 
Indledning 

Naturen i skovene er en vigtig del af biodiversiteten i Danmark, fordi skovene er levested for mange 
vilde dyr og planter. Nogle skovområder er naturmæssigt mere værdifulde end andre, fordi de er bedre 
levesteder for dyr, planter og andre organismer. Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifulde 
skove vil give viden om, hvor disse skove findes og en kort beskrivelse af deres naturtilstand. 
Kortlægningen skal ses som et supplement til kortlægningen af habitatskov i Natura 2000-områderne. 

I 2016-17 blev naturmæssigt værdifuld skov i de statslige og de kommunale skove kortlagt. Som et led i 
regeringens Natur- og Biodiversitetspakke (2020) er det besluttet, at gennemføre en tilsvarende 
kortlægning i de private skove. 

Den samlede kortlægning har været efterspurgt af både erhvervets brancheorganisationer og de 
grønne organisationer samt anbefalet af Skovrådet. 
 
Til at følge arbejdet med kortlægningen i de private skove nedsættes en følgegruppe. 
 
Organisering af følgegruppen 
Følgegruppen sammensættes af repræsentanter fra Skovrådet suppleret med repræsentanter fra 
certificeringsordningerne FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) og SPB (Sustainable Biomass Programme). Følgegruppen har følgende 
medlemmer: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miljøstyrelsen er sekretariat for følgegruppen og indkalder til møder. Følgegruppen bidrager til 
mødeform og mødeindhold. 

 

Casper Pleidrup  Skovdyrkerne 

Christian Holck Landbrug & Fødevarer 

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 

Tanja Blindbæk Olsen Dansk Skovforening 

Tine Skafte Nielsen Danmarks Naturfredningsforening 

Trine Didriksen Verdens Skove 
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Tidsplan 
Følgegruppen nedsættes den 29. marts 2022 og opløses, når kortlægning af naturmæssigt særlig 
værdifuld skov i private skove er afsluttet. Projektet er planlagt til at løbe i 2022 og 2023 med 
afslutning i første halvår 2024. Det forventes, at der afholdes møde i følgegruppen ca. 1 gang hvert 
halve år i projektperioden. Dette kan justeres efter behov. 
 
 
Følgegruppens opgave 
 Følgegruppen skal understøtte at projektet gennemføres tilfredsstillende og under hensyn til 

behov hos de berørte interessenter.   
 Følgegruppen skal bidrage til at skabe forankring for projektet i medlemmernes respektive 

baglande, eksempelvis ved at holde deres bagland orienteret om projektet og fremdriften, søge at 
skabe forståelse for projektets formål og aktiviteter og give tilbagemelding fra baglandet 
vedrørende eventuelle udfordringer og spørgsmål. 

 Følgegruppen har en rådgivende rolle i forhold til faglige afklaringer om kortlægningen. 
 Følgegruppen deltager aktivt og koordinerende ved formidling af projektet. 
 De af følgegruppens medlemmer, der repræsenterer skovejere kan bidrage med at skabe kontakt 

til konkrete skovejere, ved særlige behov.  


