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DN Svendborgs høringssvar til Svendborg Kommunes forslag om 

Skovstrategi for de kommunale skove i Svendborg Kommune. 
 
DN Svendborg anerkender de mange gode naturmæssige forslag, der skal ske i 

kommunens skove, samtidig med at de skal tilgodese forskellige rekreative interesser. 
Vi hæfter os særligt ved, at områder med urørt skov skal stige fra 10 procent til 20 

procent over en periode på 5 år. Resten foreslås omlagt til biodiversitetsskov. De skal 
forsat være levested for mange truede dyr og planter og samtidig danne rammen om 
naturoplevelser, motion, fordybelse og socialt samvær.  

 
DN Svendborg bifalder, at der i de overordnede målsætninger og retningslinjer for 

forvaltning både tages hensyn til beskyttelse af naturen og benyttelse ved at udlægge 
skovene i zoner til forskellige formål. 
 

Det er dog DN Svendborgs klare anbefaling, at med et beskedent kommunalt 
skovreal på 290 ha, bør det langsigtede mål for kommunens skove være, at 

kommunen indstiller al træproduktion og omlægger til sine skove som urørt 
skov.  
 

Biodiversiteten er overalt i verden på tilbagegang. Det gælder også i Danmark hvor vi 
kun har 14,5 procent skov, heraf er knap 2 procent beskyttet som urørt skov. 

 
Generelt er arterne ved at uddø, fordi deres levesteder er blevet få og dårlige gennem 
flere hundrede år. Det gælder for eksempel arter knyttet til gamle træer, dødt ved, 

skovmoser og blomsterrige skovlysninger. Godt 40 procent af de arter, som er truede 
af udryddelse i Danmark (totalt 1117 arter) lever kun i skov og yderligere 20 procent 

af dem er også tilknyttet skov.  
 
Folketinget har besluttet, at vi skal have mere urørt skov i Danmark. Men det går alt 

for langsomt med at omstille statens skove, og de private skovejere tøver. Der er 
desuden en konkret risiko for, at en øget efterspørgsel efter træ, bl.a. til energiformål 

sætter skovenes biologiske værdier yderligere under pres.  
 

Det er vores fælles skove, de offentligt ejede skove, der i første omgang skal lægge 
areal til omlægningen af skove fra produktionsskove til naturskove. 
 

I vores nabokommuner, Faaborg kommune, er der allerede ved at blive omlagt 160 
ha skov til urørt/vildskov, og Langeland kommune er også godt på vej. 

 
Urørt skov er det bedste levested for dyr, planter og svampe, og den giver de største 
naturoplevelser for besøgende. Urørt skov er en dynamisk skov med højeste 

biodiversitet. Her skal store gamle træer have lov at stå til de dør og falder om i 
skovbunden, hvor nyt liv vil genopstå.  

 
Urørt skov behøver ikke at være en farlig skov. Der kan f.eks. laves en zoneopdeling, 
omkring overordnede veje og stier, hvor risikotræer fældes eller beskæres. Samt en 

indre zone, hvor skoven for lov til at udvikle sig på naturens vilkår. Mange aktiviteter 
som oplevelsesture, orienteringsløb, meditation, undervisning mv., vil med 



  

fordel kunne foregå i den urørte skov samtidig med at der tages særlige hensyn til 
sårbare arter. 
 

DN foreslår, at Svendborg kommune øger ambitionen og udlægger mindst 50 
procent af kommunens skovareal til urørt skov i løbet af en kort årrække. 

 
Betegnelsen ”biodiversitetsskov” er ikke en klart defineret skovtype. Det er 
derimod betegnelsen ”urørt skov”. 

 
Urørt skov er et skovområde, hvor biodiversiteten – forstået som gode levesteder for 

truede arter – bevares og fremmes.  
 
Der foretages ingen indgreb med salg af træproduktion for øje. Mennesker er som 

udgangspunkt velkomne. Urørt skov kan græsses af tamme eller af vilde dyr.  
 

En indledende naturgenopretning af hydrologi og bevoksningsstrukturer vil ofte gavne 
biodiversiteten.  
 

Optimalt kan urørt skov hvile i sig selv men naturpleje bør dog om nødvendigt udføres 
for at sikre udvalgte truede arter eller bekæmpe invasive arter.  

 
I biodiversitetsskoven vil skiftende politiske flertal, kommunens teknikere, 

skoventreprenører mv. løbende skulle vurdere, hvordan den ønskede biodiversitet kan 
opnås. Hvad skal bevares og fremmes, hvordan skal det ske og hvad vil det betyde 
for skovdrifte. Det vil utvivlsomt give anledning til mange – måske også ufrugtbare - 

diskussioner mellem borgere, politikere, biologer og forstfolk. 
 

DN Svendborg foreslår i øvrigt om urørt skov,  
- at arealerne med urørt skov udlægges så store og sammenhængende som 

muligt 

- at der i den 5-årige omlægning periode efterlades mellem 20 og 50 m3 dødt 

ved pr. ha i skoven af hensyn til biodiversiteten 

- at gamle træer (især eg, ask og skovfyr) på mere end 100 år bevares, med 

mindre de er til fare for sikkerheden 

- at den urørte skov tinglyses 

 

Med venlig hilsen 

 
René Lund Chetronoch 
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rlc.dn.svendborg@gmail.com 
Mobil: 27110544 
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