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1. Indledning 

 

Regeringen, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet indgik den 9. juni 2020 aftale om 

udlæg af urørt skov på statens arealer. Midler afsat på finansloven for 2020 skal anvendes til straks at 

stoppe kommerciel træfældning i de urørte skove. Desuden går midlerne til naturgenopretning af både 

nye og gamle områder med urørt skov, f.eks. i form af veteranisering, græsning og forbedret hydrologi. 

Der er udarbejdet ”Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove”, hvorigennem det sikres, 

at forvaltningen af skovene, på tværs af geografi og over tid, sker inden for ensartede rammer til fordel 

for biodiversiteten.  

 

For alle de urørte skov udarbejdes der en forvaltningsplan inden for rammerne af de overordnede ret-

ningslinjer. I forvaltningsplanerne beskrives den fremtidige forvaltning af den enkelte skov eller det en-

kelte område. Planen indeholder en arealstatus, en målsætning, indsatser for at sikre og øge udviklin-

gen af naturværdier, samt plan for afvikling af fældningen i naturgenopretningsperioden. Forvaltnings-

planerne følger Naturstyrelsens sædvanlige proces for planforslag - med lokal inddragelse og høring. 

 

Forvaltningsplanen for Stagsrode Skov er omfattet af miljøvurderingslovens1 § 8, stk. 2, da denne fast-

lægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser. Det skal derfor vurderes, om planens gennemførelse 

kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Naturstyrelsen gennemfører derfor denne screening 

efter kriterierne i lovens bilag 3, for at kunne bestemme den sandsynlige indvirkning på miljøet, der er 

omhandlet i lovens §10. I perioden 12.07.21-08.08.21 er berørte myndigheder hørt forud for Naturstyrel-

sens screeningsafgørelse, jf. lovens § 32. se mere herom i afsnit 5 neden for. 

2. Beskrivelse af planen 

Forvaltningsplanen omfatter Stagsrode Skov og dækker i alt 217,4 ha.  

 

Stagsrode Skov ligger i Østjylland øst for Vejle langs nordsiden af Vejle Fjord. Skoven er en del af Na-

tura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Området er meget kuperet og har et 

jævnt til kraftigt fald i terrænet ned mod Vejle Fjord. Terrænet brydes af mange vandløb, der munder 

ud i fjorden. 

 

Stagsrode skov har siden 1499 hørt under Boller Slot øst for Horsens, og sammen med de øvrige Bo-

ler-skove haft stor betydning for slottet. I 1930 blev Boller-skovene solgt til den danske stat. 

 

Stagsrode Skov er i sin helhed udlagt som urørt skov grundet forekomsten af sjældne truede arter, her-

under flere orkideer og svampe, som ikke kendes fra andre steder på Naturstyrelsens arealer. 

 

Formålet med udlægning af Stagsrode Skov til urørt skov er at sikre og forbedre forholdene for områ-

dets truede arter, herunder at fremme mulighederne for gunstig bevaringsstatus for områdets Natura 

2000 udpegningsgrundlag. Da mange af de truede arter er knyttet til områdets specielle jordbund, de 

eksisterende lysninger og forekomsten af dødt ved, er målsætningen at fremme områdets jordbunds-

dynamik med jordskred og dannelsen af små vandhuller og lysninger. Gennem genopretning af en na-

turlig hydrologi skal der så vidt muligt også skabes et grundlag for flere naturlige lysninger og dødt ved 

også fjernere fra kysten. For at hjælpe fugle og sommerfugle, som er afhængige af lysninger, i perio-

den indtil hydrologien er genoprettet og der derved forventes at opstå flere lysninger, skabes der også 

lysninger ved rydninger i skov-bevoksninger. Det prioriteres ligeledes højt at fremme dannelsen af dødt 

ved, fordi flere af arterne i området er afhængige af dødt ved. Af hensyn til ædelgran-mælkehat og for 

                                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) med senere ændringer (miljøvurderingsloven). 
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at øge variationen tilstræbes at bevare nogle af skovens få ædelgraner og andre nåletræer. Sidst, men 

ikke mindst, er målet, at træartsvariationen øges ved i overgangsperioden så vidt muligt at fremme få-

tallige arter, som eg, avnbøg, asp, skovfyr og pil m.fl. på bekostning af områdets dominerende bøg 

 

3. Planens indvirkning på miljøet 

Omfatter forvaltningsplanen forhold der efter lovens § 8 stk. 1 kræver en miljøvurdering?  

Miljøparametre Ja Nej Bemærkninger 

Er forvaltningsplanen omfattet af lovens bilag 1 og 

2? 

X  

Forvaltningsplanen fast-

lægger rammerne for 

fremtidige anlægstilladel-

ser, i et mindre område, 

på lokalt plan. Projekter i 

forvaltningsplanen omfat-

tet af bilag 2: 

Dæmninger og andre an-

læg til opstuvning eller va-

rig oplagring af vand. 

Påvirker planen et internationalt beskyttelsesom-

råde? 
X  

I udarbejdelsen af forvalt-

ningsplanen er det sikret, 

at Natura 2000-planen 

kan gennemføres.  

 

Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der 

er omhandlet i § 10 

1. Planens karakteristika: 

Indvirkning 

Bemærkninger 

V
æ

s
e

n
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ig
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e
 

Ik
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n
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Ik
k
e
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e
le

v
a
n

t 

I hvilket omfang danner forvaltningspla-

nen grundlag for projekter og andre ak-

tiviteter med hensyn til beliggenhed, 

art, størrelse og driftsbetingelser eller 

ved tildeling af midler. 

  X   

Forvaltningsplanen for Stagsrode Skov 

gennemgår den fremtidige forvaltning og 

beskriver hvilke konkrete tiltag der imple-

menteres. Forvaltningsplanen sætter 

rammerne for fremtidig anlæg eller areal-

anvendelse. 

Planen indeholder følgende typer tiltag: 

genopretning af naturlig hydrologi, ska-

belse af dødt ved, plantning af hjemme-

hørende buske og træer i små holme 

samt evt. græsning. 
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I hvilket omfang har forvaltningsplanen 

indflydelse på andre planer eller pro-

grammer, herunder også planer og pro-

grammer, som indgår i et hierarki. 

 

  X  

Forvaltningsplanen for Stagsrode Skov 

udarbejdes på baggrund af den overord-

nede plan over udlæg af urørt skov på 

statens arealer. Forvaltningsplanen følger 

således de ’Overordnede retningslinjer 

for forvaltning af urørte skove, der udlæg-

ges som følge af aftale af 9. juni 2020 om 

udlæg af urørt skov i statens skove’. Pla-

nen har et geografisk overlap med føl-

gende planer: 

Natura 2000-område nr. 78, ”Skove langs 

nordsiden af Vejle Fjord”. 

Vandområdeplan 2015-2021 for Vandom-

rådedistrikt Jylland og Fyn. 

I forvaltningsplanen sikres at ovenstå-

ende planer kan gennemføres. 

Hvilken relevans har forvaltningsplanen 

for integreringen af miljøhensyn speci-

elt med henblik på at fremme bæredyg-

tig udvikling. 

 X   

Planen er med til at fremme den grønne 

bærerdygtighed, ved at sikre en rig natur 

og et rent miljø.  

Er der miljøproblemer af relevans for 

planen. 
   X 

Ingen relevans. 

Hvilken relevans har planen for gen-

nemførelsen af anden miljølovgivning, 

der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. 

planer og programmer i forbindelse 

med affaldshåndtering eller vandbe-

skyttelse). 

  X  

I forvaltningsplanen sikres at gældende 

lovgivning overholdes. Konkrete tiltag der 

kræver dispensation fra lovgivningen vil 

blive ansøgt ved den relevante myndig-

hed.  

2. Kendetegn ved indvirkningen og området der bliver berørt: 

Indvirkningens sandsynlighed, varig-

hed, hyppighed og reversibilitet 

 X   

Forvaltningsplanen udarbejdes i perioden 

maj 2021 – august 2021 og er gældende 

i perioden 2022 - 2036. Ændringer og til-

læg til planen kan tillades, når disse ikke 

leder til store forandringer af den ved-

tagne forvaltningsplan.  

Ændringer og tillæg til planen vil blive of-

fentliggjort på Naturstyrelsen hjemmeside 

Indvirkningens kumulative karakter 

  X  

Samlet set medvirker planen til en sikring 

og forbedring af forholdene for biodiversi-

teten, og naturtyperne i området.  
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Indvirkningens grænseoverskridende 

karakter    X 

Planen ikke har en grænseoverskridende 

effekt, idet forvaltningsplanens område 

ikke er placeret nær den danske grænse. 

Faren for menneskers sundhed og mil-

jøet 

  X  

Friluftsliv har en positiv virkning på men-

neskers sundhed. Denne forvaltningsplan 

overholder gældende lovgivning om of-

fentlighedens adgang til naturen (natur-

beskyttelsesloven kapitel 4). Området er 

således åbent for færdsel i det omfang lo-

ven tillader det. Yderligere information 

om færdsel på Naturstyrelsens arealer 

findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Der vil blive fjernet risikotræer i forbin-

delse med stier, veje og friluftsfaciliteter, 

der kan være til fare for borgernes sikker-

hed.  

Planen udgør ingen fare for miljøet. 

Nuværende markerede stier, shelters og 

lejrpladser i Stagsrode skov forventes at 

kunne vedligeholdes og bevares som før 

skoven blev urørt. Desuden planlægges 

der inden for denne planperiode evt. at 

etablere et madpakkehus og ny sti fra 

madpakkehuset til eksisterende stinet. 

Indvirkningens størrelsesordning og 

rummelige udstrækning 

 X   

Indvirkningen vil kun påvirke det område, 

som planen forvalter for.  

Stagsrode Skov ligger i Østjylland øst for 

Vejle langs nordsiden af Vejle Fjord. Om-

rådet er meget kuperet og har et jævnt til 

kraftigt fald i terrænet ned mod Vejle 

Fjord. Terrænet brydes af mange vand-

løb, der munder ud i fjorden. Skoven ud-

gør 217,4 ha. 

 

Stagsrode skov er beliggende i et land-

område langt fra store byer. Området er 

dog attraktivt, da det ligger langs kysten 

ved Vejle Fjord. 

Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: 

Særlige karakteristiske naturtræk: 

- Særlige værdifulde landskaber 
- Kystnærhedszonen 
- Geologiske beskyttelses- og 

interesseområder 

  X  

Området for forvaltningsplanen indbefat-

ter kystnærhedszonen. Området er udpe-

get som ”Områder med særlige naturbe-

skyttelsesinteresser” i Hedensted Kom-

munes kommuneplan/planlov. 

https://naturstyrelsen.dk/om-os/kontakt/faq/hvor-maa-jeg-faerdes/
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Særlig karakteristisk kulturarv: 

-Fredninger 

-Fortidsminder 

-Særligt værdifulde kulturmiljøer 

  X  

Der er ingen fredninger og/eller vildreser-

vater i området.  

Følgende fortidsminder findes i området:  

 Voldstedet Stagsevold. 
 To gravhøje.  

Fortidsminder er beskyttede i kraft af na-

turbeskyttelsesloven og museumsloven. 

Forvaltningsplanen overholder gældende 

lovgivning for fortidsminder, og sikre be-

varelsen og plejen af disse.  

I områder udpeget til urørt skov kan der i 

naturgenopretningsperioden ske en mere 

intensiv pleje af fortidsminderne med 

henblik på at få fjernet større træer. Ple-

jepligten gælder fortsat, efter at et skov-

areal overgår til at være urørt efter natur-

genopretningsperioden, men indgreb til 

den tid ønskes minimeret, og store træer 

ville kunne skade fortidsmindet med de-

res rødder. Efter naturgenopretningsperi-

oden vil al fældet træ blive efterladt som 

dødt ved i skovbunden uden for fortids-

mindet og den omkringliggende 2 m 

zone. 

For voldstedet Stagsevold gælder, at der 

foruden pleje af borgbanke og omkringlig-

gende voldgrav, i overgangsperioden 

også gennemføres en intensiv pleje af 

forborgen vest for borg-banken for at 

skabe en visuel sammenhæng mellem 

forborg og hovedborg. 

Overskridelse af miljøkvalitetsnormer 

eller grænseværdier 
   X 

Forvaltningsplanen vil ikke give anledning 

til aktiviteter der kan medføre overskri-

delse af miljøkvalitetsnormer eller græn-

seværdier. 

Intensiv arealudnyttelse 
   X 

Planen indebærer ikke intensiv arealud-

nyttelse. Hele planområdet er fredskov. 

Indvirkning på områder eller landska-

ber, som har en anerkendt beskyttel-

sesstatus på nationalt plan, fælles-

skabsplan eller internationalt plan. 

- Natura 2000 
- Beskyttet naturtyper § 3 

 X   

Forvaltningsplanen for Stagsrode Skov 

omfatter en del af Natura 2000-område 

nr.78, ”Skove langs nordsiden af Vejle 

Fjord” som består af habitatområde H67 

og fuglebeskyttelsesområde F45. Gæl-

dende forvaltningsplan overholder Natura 
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2000-planens retningslinjer, og under-

støtter planens målsætninger. 

Tørre skovnaturtyper som bøg på muld 

kan i små områder evt. få en lokal mindre 

udbredelse når den naturlige hydrologi 

genoprettes i Stagsrode Skov. Det er 

sandsynligt at de påvirkede områder med 

tiden vil udvikle sig til skovnaturtypen 

elle- og askeskov, som er en prioriteret 

skovnaturtype. 

Følgende beskyttede naturtyper findes i 

området for forvaltningsplanen: 

 Sø 

 Vandløb 

Følgende tiltag i forvaltningsplanen un-

derstøtter målene i Natura 2000 planen: 

Tiltag 
Natura 2000 mål-

sætning 

Veteranisering og 

lysstilling af natur-

mæssig værdi-

fulde enkelttræer 

Bevaring og for-

bedring af varie-

ret skovstruktur 

 

Forvaltningsplanens mål er bl.a. at sikre 

tilstanden af de beskyttede naturtyper, og 

tiltagene i planen vil i udstrakt grad være 

til gavn for disse. Hvis tiltag i planen inde-

bærer ændringer af tilstanden af § 3 be-

skyttede naturtyper ansøges dette ved 

relevant myndighed. 

 

Sammenfatning 

 

 

0 6 

 

5 4 

Forvaltningsplanen vurderes at have en 

lille positiv indvirkning på miljøet, der dog 

ikke er væsentlig.  

 

4. Foreløbig konklusion af screening 

Forvaltningsplanen for Stagsrode Skov vurderes at have en lille positiv effekt på miljøet. Det vurderes 

derfor ikke, at der kræves en fuld miljøvurdering af forvaltningsplanen for Stagsrode skov. Det vurderes, 

at realisering af forvaltningsplanen vil bidrage til at løfte målsætningerne i Natura 2000-planen, der in-

kluderer Stagsrode Skov og til generelt at forbedre biodiversiteten.
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