
DOF’s høringssvar til 

Skovstrategi for de kommunale skove i Svendborg Kommune. 

Indledningsvis vil vi i DOF (Dansk Ornitologisk Forening) gerne rose Svendborg Kommune for udarbejdelse 

af en langsigtet skovstrategi for kommunens skove. Det er på papiret et af de mest vidtrækkende og 

naturforbedrende initiativer, der har været set længe. Vi har i lang tid været vant til, at forholdene for 

naturen, fuglene og biodiversitet i det hele taget, generelt har været af negativ karakter, men her ses så 

mange gode takter til gavn for naturen, og vi håber, at skovstrategien bliver vedtaget. Vi ser store 

perspektiver med omlægningen væk fra traditionel skovdrift og prioriteringen af andre hensyn i forhold til 

kommunal skovforvaltning, at der sagtens kunne være tale om et eksempel til efterfølgelse også i andre 

kommuner. I forhold til det private skovbrug kan netop de kommunale skove være det nødvendige 

driftsmæssige alternativ, fordi der ikke er privatøkonomiske hensyn at tage. Vi fæstner os ved udmeldingen 

side 3: Derfor udfases produktion af træ og traditionel skovdrift i forbindelse med omstillingen til 

biodiversitetsskov. Det lyder som sød musik i vores ører. 

Timingen er eksemplarisk, idet 2020 er året, hvor tabet af den biologiske mangfoldighed skal være bragt til 

ophør (fristen fra 2010 blev forlænget et tiår, da målet ikke var indenfor rækkevidde dengang), samtidig er 

skov den naturtype, hvor det batter mest. Omkring halvdelen af samtlige, naturligt forekommende arter af 

træer, buske og urter i Danmark er knyttet til skov. Dertil kommer alle de arter, der er tilknyttet skovens 

åbne levesteder. Eksperter har tidligere peget på, at det er et af de mest omkostningseffektive værktøjer til 

at stoppe tilbagegangen for dyr, planter og svampe i Danmark. 

Derfor hilser vi en skovprofil med 20 % til urørt skov, 10 % lysåben skov og de resterende 70 % som såkaldt 

biodiversitetsskov velkommen og vil gå så vidt, som at kalde det for ambitiøst og visionært. Valget af ordet 

biodiversitetsskov er godt og med til at fokusere på begrebet biodiversitet i en periode, hvor også 

bæredygtighedsperspektivet via FN’s 17 verdensmål står foran et gennembrud. Samtidig er forvaltningen af 

de enkelte skove koblet op på 50-års forvaltningsplaner, hvilket indikerer, at man tager forvaltningen af 

skovnaturen seriøst, da skov netop har et langt tidsperspektiv. Politikerne skal roses for at tænke i det lange 

perspektiv, der ligger ud over valgperiodens normale 4 år, ligesom vi gerne kipper med flaget overfor 

følgende formulering (side 2): Byrådets mål er at skabe varierede, bæredygtige og spændende skove med 

en høj biodiversitet. Vi vil øge biodiversiteten i skovene. 

Vi vil i DOF gerne understøtte zoneringstankegangen. Som repræsentanter for en forening, hvor 

naturindholdet og de stille og uforstyrrede naturoplevelser er i højsædet, glæder det os, at man fremover 

vil opdele skovene i aktivitets- og stillezoner. Sidstnævnte må nødvendigvis som minimum være 

sammenfaldende med de urørte skovpartier, vådområder i skoven og med nøglebiotoperne i det hele 

taget. Det er en styrkelse, at man også opererer med begrebet naturzoner og har defineret det ud fra, at 

skovens egenværdi har første prioritet – skov på naturens præmisser (side 2). På to borgermøder om de 

kommunale skove, som kommunen har holdt, har det nemlig ikke skortet på vidtløftige ideer til, hvad 

skoven som kulisse skal lægge areal til af mere eller mindre opfindsomme aktiviteter.  

Den visuelle skov på 20 ha, som skal definere ”guldalderindtrykket” med højstammet løvskov og 

skovbundsflorets udfoldelse i foråret på udvalgte steder, er en fin nyskabelse, som kommer mange 

publikumsinteresser i møde på en måde, der kan sikre vores klassiske sydfynske skovbillede for fremtiden. 

 

Vi glæder os endvidere over, at der cementeres et natursyn, som efterlader respekten overfor naturen og 

naturindholdet i højsædet. Her tænkes på, at der  



1) ikke tillades motoriserede aktiviteter (side 5)  

2) hjemmehørende arter prioriteres (side 7)  

3) aktivt fremmes en udvikling henimod hultræer for hulrugende fugle og flagermus (side 7)  

4) bevares træer med rovfuglereder (side 7)  

5) ikke drives jagt (side 5)  

6) ikke foretages hugst i fuglenes yngleperiode fra 1. april til 1. august (side 7). 

 

Fordoblingen til 20 % urørt skov fra nuværende 10 % blev vedtaget allerede i december 2018 og har således 

været undervejs et stykke tid. Det er imidlertid ubegribeligt, at der i skovstrategien opereres med 

yderligere en overgangsperiode på 5 år, når de første 10 % kunne indfases på under ½ år, og man får 

mistanke om, at perioden kan anvendes til at hente dyrebart tømmer ud, førend man bliver bundet af de 

20 %. Et forhold, der i øvrigt med rette har været kritiseret i statsskovene. 

Med venlig hilsen 

Niels Andersen, 

Dansk Ornitologisk Forenings repræsentant i Svendborg Kommunes Grønne Råd 
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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 

Formand for DN Svendborg 
 
svendborg@dn.dk 

rlc.dn.svendborg@gmail.com 
Mobil: 27110544 
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Høringssvar  vedrørende Svendborg Kommunes skovstrategi. 

 

På vegne af Svendborg Jægerråd 

 

Vi har med stor interesse læst Svendborg  kommunes skovstrategi  og 

finder det spændende med de tanker der er gjort omkring forskellige 

aktivitetszoner. Vi er dog kede af, at der direkte er skrevet, at der som 

eneste friluftsaktivitet ikke er plads til jagt. Når det er nævnt så 

specifikt, vil det være svært, på et senere tidspunkt, at vende tilbage til 

muligheden for jagt, selvom forholdene ændrer sig. 

Vi mener dog godt, at jagt kan kombineres med andre aktiviteter, samt 

almindelig brug af skovene. 

 

Jægerne og de 9 jagtforeninger i Svendborg kommune stiller sig 

selvfølgelig til rådighed  med ekspertise, udstyr og  mandetimer, når 

der er brug for os til forskellige opgaver såsom rågeregulering, 

mårhunderegulering, mågeregulering mm. For at kunne udføre disse 

opgaver samt det at gå på jagt i sig selv, kræver det at jægerne er 

uddannede til opgaven. Her kunne vi godt bruge et skovområde som vi 

én til to gange om året kan bruge til ny-jæger jagt.  

Interessen for jagt er blevet større og ca. 50 % af vores jagttegns-

kursister har ikke en  familiær jagtbaggrund eller jagtmentor tæt på, 

som vi oplevede flere havde førhen. 

 

Vi er udmærket klar over, at det at gå på jagt deler vandene og det at 

bruge kommunens arealer til jagt, i særdeleshed. Derfor finder vi det 

vigtigt, at vi har muligheden for, at vise de nye jægere, hvordan man 

deler naturen med andre brugere og forvalter den på en god måde. 

 

Vi ønsker os 1-2 gange om året, at kunne afholde en mindre jagt, 

varende ca. 3 timer, hvor de personer, der har taget jagttegn inden for 

de sidste par år og er bosat i kommunen, vil kunne deltage. Her vil 

man under kyndig vejledning kunne komme i gang med jægerlivet og 

have mulighed for at kunne drøfte de forskellige oplevelser med 

erfarende jægere, der er med uden gevær. Det behøver ikke, at være 



                                                                                                                                         Skårup 30/8 2019 

det samme område, jagterne bliver afholdt i. Vi vil meget gerne deltage 

i en drøftelse af, hvilke skovområder, der kunne være aktuelle. 

 

 

På vegne af Svendborg Jægerråd  -   Jacob Foged 
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