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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg           DATO 17/1-2020 
Miljøminister Lea Wermelin 
 

Principper for udlæg af urørt statsskov 

 
Det Grønne Kontaktudvalg ved de underskrivende organisationer, hilser finanslovsaftalen om flere midler 
til mere urørt statsskov velkommen. Det er et godt skridt i den rigtige retning.  
 
Vi formoder, at formålet med udlægning af urørt skov er størst mulig sikring af truet biodiversitet for de 
anvendte økonomiske midler (omkostningseffektivitet af biodiversitetsindsatsen) – og dermed sikring af 
den rette prioritering og de rette virkemidler. 
 
Vi anmoder om, at nedennævnte principper gennemføres hurtigst muligt og omfatter al den statsskov, der 
både udlægges i henhold til Naturpakken fra 2016, Finanslov 2020, samt eventuelt fremtidige udlæg. 
 
Principperne for udlæg af urørt statsskov bør således være følgende:  
 
a) Stoppe tømmerudtag med det samme på allerede udpegede arealer af løvskov (6.700 ha) jf. Naturpak-
ken 2016, indtil der foreligger naturmæssigt ambitiøse forvaltningsplaner. Dvs. et fældningsstop af træ til 
salg.  
 
b) Udlægning som urørt statsskov betyder efter vores opfattelse, at fortsatte biodiversitetsfremmende 
tiltag er mulige, herunder fjernelse af eksoter, veteranisering, etablering af vådområder, stop for dræning, 
etablering af græsning eller fældning mhp. skabelse af lysbrønde/lysninger, fritstilling af bevaringsværdige 
træer etc. Eksotiske træer tillades udtaget til salg inden 2030 mhp. at minimere bl.a. frøbank.  
 
c) Resten af midlerne bruges på at ”fylde op” med udpegning af urørt skov i forskernes prioriterede stats-
løvskov; der mangler fx stadig udpegning af ca. 50 % af forskernes 1. prioritering og ca. 80 % af forskernes 
2. prioritering. 
 
d) Aktivér provenuet fra igangværende udtag af tømmer fra kommende urørt statsskov udlagt jf. Naturpak-
ken 2016. Læg dette oveni de 80 mio. kr. mhp. maksimal finansiering af a) og c).  
 
e) Prissætning af omkostning for udlægning af urørt statsskov analyseres snarest muligt af uafhængige ek-
sperter med indsigt i såvel økonomi som biodiversitet, med henblik på at få vurderet niveau og relevans af 
omkostningerne. 
 
Det Grønne Kontaktudvalg står gerne til rådighed for yderligere uddybning af ovennævnte, om ønskes. 
 
 

Med venlig hilsen 

p.v.a. Det Grønne Kontaktudvalg 

 

Sebastian Jonshøj 
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Underskrivende organisationer  

 
 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Botanisk Forening 
Dyrenes Beskyttelse 
WWF Verdensnaturfonden 
Verdens Skove 
Greenpeace 
Entomologisk Forening 
Biologforbundet 
Dansk Geologisk Forening 
Dansk Svampeforening 
Natur & Ungdom 
Dansk Pattedyrforening 
Rådet for Grøn Omstilling 
Jydsk Naturhistorisk Forening 
Oceana 
 
 
 
 


