
.. 

 

 

 

 

  

Screeningsafgørelse 
Forvaltningsplanen 
for den urørte skov 

Kobskov  

 

  

21/14056 

 

November 2021 



 

 2   Naturstyrelsen / Screeningsafgørelse / Forvaltningsplanen for den urørte skov Kobskov     

 

 

 

 

   

Udgiver:  

 

Naturstyrelsen 

 

Gjøddinggård, Førstballevej 2 

 

7183 Randbøl 

 
 
Må citeres med kildehenvisning 



 

 Naturstyrelsen / Screeningsafgørelse / Forvaltningsplanen for den urørte skov Kobskov 3 

Indhold 
 

1. INDLEDNING ................................................................................................................. 4 

2. BESKRIVELSE AF PLANEN ......................................................................................... 4 

3. PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET ....................................................................... 5 

OMFATTER FORVALTNINGSPLANEN FORHOLD DER EFTER LOVENS § 8 STK. 1 KRÆVER EN 

MILJØVURDERING? ................................................................................................................... 5 

KRITERIER FOR BESTEMMELSE AF DEN SANDSYNLIGE BETYDNING AF DEN INDVIRKNING PÅ 

MILJØET, DER ER OMHANDLET I § 10 ......................................................................................... 5 
1. Planens karakteristika .................................................................................................... 5 

2. Kendetegn ved indvirkningen og området der bliver berørt: .......................................... 6 

3. Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: .............. 7 

4. NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING .............................................................. 10 

5. FORELØBIG KONKLUSION AF SCREENING ........................................................... 10 

6. HØRINGSSVAR FRA BERØRTE MYNDIGHEDER .................................................... 11 

7. SCREENINGSAFGØRELSE........................................................................................ 11 

BILAG 1. KLAGEVEJLEDNING ............................................................................................ 12 

BILAG 2. VURDERINGER FOR KONKRETE ARTER OG NATURTYPER OMFATTET AF 

EU DIREKTIVER .................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4   Naturstyrelsen / Screeningsafgørelse / Forvaltningsplanen for den urørte skov Kobskov     

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 kom-

merciel 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 sko-

vene, 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 retningslin-

jer. I forvaltningsplanerne beskrives den fremtidige forvaltning af den enkelte skov eller det enkelte område. 

Planen indeholder en arealstatus, en målsætning, indsatser for at sikre og øge udviklingen af naturværdier, 

samt plan for afvikling af fældningen i naturgenopretningsperioden. Forvaltningsplanerne følger Naturstyrel-

sens sædvanlige proces for planforslag - med lokal inddragelse og offentlig høring. 

 

Forvaltningsplanen for Kobskovene er omfattet af miljøvurderingslovens1 § 8, stk. 2, da denne fastlægger 

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 04/11-2021 til 01/12-2021 er berørte myndigheder hørt forud for Naturstyrelsens screeningsafgø-

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

2. Beskrivelse af planen 

Forvaltningsplanen omfatter Kobskov i alt 171 ha. Denne forvaltningsplan omfatter hele Kobskov dvs. 

både Kobskov Øst og Vest. Området er i forbindelse med Naturpakken udpeget som urørt løvskov med 

en overgangsperiode indtil udgangen af 2026. Der har ikke tidligere været udpeget urørt skov, stæv-

ningsskov eller græsningsskov efter Naturskovsstrategien, men dele af skoven har i en lang årrække 

været drevet med plukhugst under naturskovsstrategien. 

 

Kobskov kiler sig ind i den sydlige del af Silkeborg og er gennemskåret af den sydlige indfaldsvej til 

byen og er således skilt i flere dele. Den ene del, Kobskov Øst, strækker sig fra Lyngsø umiddelbart 

syd for Silkeborg By over Vejlbo mose og Vejlsø til Arboretet ved Remstrup Å. Kobskov Vest er belig-

gende lige syd for Sdr. Ringvej / Horsensvejen ned mod Almind sø. Kobskov bliver med sin helt by-

nære beliggenhed benyttet intensivt til rekreative aktiviteter. Skoven har mod sydvest bryn til Almind 

Sø, som er en velbesøgt badesø. 

 

Kobskov var, ligesom de øvrige skove omkring Silkeborg, engang en del af Silkeborg Gods, der gen-

nem tiden har haft skiftende ejere. I 1823 overtog staten godset på tvangsauktion. I 1837 blev ejen-

dommen gjort til kongeligt jagt- og skovdomæne, og landbrugsjorden blev i den forbindelse afhændet. 

Skoven har tidligere haft større udbredelse end i dag, men har gennem tiden måttet vige til fordel for 

byudvidelser og vejanlæg. For eksempel væltede store dele af Kobskov Øst i en storm i 1934 og blev 

erstattet af villakvarteret omkring Helmsvej og Vejlbovej. 

 

Kobskov er udlagt som urørt løvskov, fordi skoven rummer flere meget sjældne truede arter og gamle 

løvskovsbevoksninger. Derudover har dele af skoven i en lang årrække været drevet med plukhugst 

under naturskovsstrategien. 

 

                                                           
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). 



 

 Naturstyrelsen / Screeningsafgørelse / Forvaltningsplanen for den urørte skov Kobskov 5 

I de udpegede arealer indgår både løvskov, nåleskov og lysåben natur med mose og sø. I den østlige 

del af skoven er terrænet relativt fladt, mens skoven syd for Ringvejen er mere kuperet. Den vestlige del 

af skoven ned mod Almind Sø indgår som habitatområde i Natura 2000 område nr. 57 – Silkeborgsko-

vene. 

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. 

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: 
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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 Kobskov gennemgår den 

fremtidige forvaltning og beskriver hvilke konkrete 

tiltag der implementeres. Forvaltningsplanen sæt-

ter rammerne for fremtidige tiltag og arealanven-

delse. 

Planen indeholder følgende typer tiltag: 

Genopretning af naturlig hydrologi, veteranisering, 

afvikling af oversøiske nåletræs-arter og rydning 

af invasive arter, skabelse af dødt ved, skabelse 

af lysninger, udvidelse af eksisterende græsning. 

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 Kobskov udarbejdes på 

baggrund af den overordnede plan over udlæg af 

urørt skov på statens arealer. Forvaltningsplanen 

følger således de ’Overordnede retningslinjer for 

forvaltning af urørte skove, der udlægges som 

følge af aftale af 9. juni 2020 om udlæg af urørt 
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skov i statens skove’. Planen har et geografisk 

overlap med følgende planer: 

Natura 2000-plan nr. 57 Silkeborg Skovene 

Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedi-

strikt Jylland og Fyn 

I forvaltningsplanen sikres det at ovenstående pla-

ner 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 bæredyg-

tighed, 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 dispensa-

tion fra lovgivningen vil blive ansøgt ved den rele-

vante myndighed. 

2. Kendetegn ved indvirkningen og området der bliver berørt: 

Indvirkningens sandsynlighed, varig-

hed, hyppighed og reversibilitet 

 X  

Forvaltningsplanen udarbejdes i perioden juni 

2021 - september 2021 og er gældende i perioden 

2022-2036. Ændringer og tillæg til planen kan tilla-

des, når disse ikke leder til store forandringer af 

den vedtagne forvaltningsplan.  

Evt. ændringer og tillæg til planen vil blive offent-

liggjort på Naturstyrelsen hjemmeside 

Indvirkningens kumulative karakter 

 X  

Samlet set medvirker planen til en sikring og for-

bedring af forholdene for biodiversiteten, og natur-

typerne i området.  

Der planlægges samtidigt for urørt skov i de nær-

liggende Silkeborg Vesterskov, Nordskov og Søn-

derskov med tilsvarende tiltag, hvilket samlet set 

medfører ændring af forvaltningen i et større skov-

område med fokus på biodiversitet og bevaring af 

skovnaturtyper med hjemmehørende arter. 

Indvirkningens grænseoverskridende 

karakter   X 

Planen har ikke en grænseoverskridende effekt, 

idet forvaltningsplanens område ikke er placeret 

nær den danske grænse. 
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Faren for menneskers sundhed og mil-

jøet 

  X 

Friluftsliv har en positiv virkning på menneskers 

sundhed. Denne forvaltningsplan overholder gæl-

dende lovgivning om offentlighedens adgang til 

naturen (naturbeskyttelsesloven kapitel 4). Områ-

det er således åbent for færdsel i det omfang lo-

ven tillader det. Yderligere information om færdsel 

på Naturstyrelsens arealer findes på Naturstyrel-

sens hjemmeside. 

Der vil blive fjernet risikotræer i forbindelse med 

stier, veje og friluftsfaciliteter, der kan være til fare 

for borgernes sikkerhed.  

Planen udgør ingen fare for miljøet. 

Indvirkningens størrelsesordning og 

rummelige udstrækning 

 X  

Indvirkningen vil kun påvirke det område, som pla-

nen forvalter for.  

Det udpegede område i Kobskov udgør 171 ha. 

Kobskov ligger i Østjylland, bynært i Silkeborg, 

som en del af Silkeborg Skovene.  

Omdrejningspunktet for friluftslivet i Kobskov er 

den daglige gåtur og ikke mindst de to søbade ved 

Almind Sø. Derudover fungerer Kobskov ofte som 

udgangspunkt for mange forskellige aktiviteter og 

arrangementer både i Kobskov og Vesterskov og 

trods sin lille størrelse er der et stort antal besø-

gende. 

 

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

Særlige karakteristiske naturtræk: 
- Særlige værdifuld skov 
- Kystnærhedszonen 

- Geologiske beskyttelses- og 
interesseområder 

 X  

Området for forvaltningsplanen indbefatter meget 

artsrige 250 år gamle veteran bøge med rødli-

stede laver, svampe og mosser, langs nordsiden 

af Almind sø. 

Kobskov er desuden en del af et bevaringsværdigt 

landskab (efter planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15), 

nationalt geologisk interesseområde, geologisk 

rammeområde og værdifuldt geologisk område. 

 

I Kobskov findes en række mindre arealer med 

naturmæssigt særlig værdifuld skov (Skovlovens 

§25). Det drejer sig om typen ”Bøgedomineret 

skov med stor strukturel variation”, ”sump - og 

vådbundsskov”, ”varieret blandskov” samt ”skov 

med meget strukturel variation”. 

Særlig karakteristisk kulturarv: 

-Fortidsminder og sten- og jorddiger 
 X  

I området som forvaltningsplanen dækker over 

indgår følgende fredninger: 

Kobskov er en del af de historiske skove, der til-

hørte Silkeborg Gods. Skoven har som tidligere 

https://naturstyrelsen.dk/om-os/kontakt/faq/hvor-maa-jeg-faerdes/
https://naturstyrelsen.dk/om-os/kontakt/faq/hvor-maa-jeg-faerdes/
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-Særligt værdifulde kulturmiljøer nævnt både været på private, men også kongehu-

sets hænder. På trods af at arealet er meget by-

nært, findes der meget få synlige fortidsminder og 

historiske levn.  

 

Vejlbo mose har været benyttet til tørvegravning, 

og selve søen er opstået herved. Derudover er der 

hhv. nord og øst for mosen to ’boder’, der er levn 

fra en tørvefabrik, som lå nordøst for mosen. Bo-

derne, der begge er fredet under museumsloven, 

holdes åbent uden opvækst under skovfyrrene. I 

øvrigt planlægges ingen særlige plejetiltag for kul-

turmiljøet.  

 

Fortidsminder og diger er beskyttede i henhold til 

museumsloven og naturbeskyttelsesloven. For-

valtningsplanen overholder gældende lovgivning 

for fortidsminder og diger, og sikre beskyttelse og 

pleje af disse.  

Det vil blive vurderet om der i overgangen til natur-

genopretningsperioden skal ske en mere intensiv 

pleje af fortidsminderne, med henblik på at få fjer-

net større træer inden naturgenopretningsperio-

dens udløb.  

Overskridelse af miljøkvalitetsnormer 

eller grænseværdier 
  X 

Planen indebærer ikke intensiv arealudnyttelse. 

Hele planområdet er pålagt fredskovspligt. 

Intensiv arealudnyttelse   X Planen indebærer ikke intensiv arealudnyttelse.  

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 

- Jagt- og vildtreservater 

 X  

Den sydvestlige del af Kobskov ligger inden for 

Natura 2000-område nr. 57 Silkeborgskovene, der 

er udpeget som habitatområde 181.  

På arealet er der kortlagt habitatnaturtyperne ”Bøg 

på mor med kristtorn” og ”Elle- og askeskov”, der 

begge er på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-området.  

Desuden er der kortlagt habitatnaturtypen kilde-

væld, der ligeledes er en del af udpegningsgrund-

laget.  

Almind sø er kortlagt som habitatnaturtypen ”Lo-

belie sø”. 

 

Der er desuden følgende fire arter på udpegnings-

grundlaget, hvoraf dog kun odder er konkret regi-

streret i det udpegede område: bæklampret, dam-

flagermus, stor vandsalamander og odder. 

Gældende forvaltningsplan overholder Natura 

2000-planens retningslinjer, og understøtter pla-

nens målsætninger. 
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Jævnfør ”Overordnede retningslinjer for forvaltning 

af urørte skove” vil det være muligt at gennemføre 

pleje til fordel for udpegningsgrundlaget. De plan-

lagte tiltag vurderes at understøtte den gældende 

Natura 2000-plan og ikke have negative konse-

kvenser for Natura 2000 udpegningsgrundlaget.  

 

Følgende tiltag i forvaltningsplanen understøtter 

målene i Natura 2000 planen: 

Tiltag 
Natura 2000 målsæt-

ning 

Veteranisering og 

skabelse af dødt 

ved. 

Rydning af uøn-

skede arter. 

Skabelse af dødt 

ved  

Skabelse af lys-

ninger, 

Udvidelse af 

græsningsareal. 

Forbedring af na-

turlig hydrologi 

 

Det samlede areal af 

naturtyper og lever-

steder skal være sta-

bilt eller i fremgang. 

Det overordnede mål 

for området er: Om-

rådets skovnatur sik-

res en god-høj natur-

tilstand, kontinuitet 

og sammenhæng. 

Specielt for naturty-

pen bøg på mor med 

kristtorn, der i områ-

det udgør en meget 

stor arealandel, sik-

res der et fortsat 

stort, sammenhæn-

gende areal med 

god/høj naturtilstand. 

Rigkær og tør hede 

prioriteres. Søerne, 

der indgår i området, 

opnår god naturtil-

stand. Dette forud-

sætter en god vand-

kvalitet. 

Områdets økologi-

ske integritet skal 

sikres i form af en - 

for den enkelte na-

turtype - hensigts-

mæssig drift/pleje og 

hydrologi, en lav næ-

ringsstofbelastning 

og gode sprednings- 

og etableringsmulig-

heder for arterne. 

 

Følgende beskyttede naturtyper findes i området 

for forvaltningsplanen: 

 I Kobskov findes naturtyperne mose og sø, 

der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttel-

seslovens § 3. Desuden grænser skoven op 
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til flere beskyttede søer og vandløb. 

De beskyttede områder udgøres for en stor 

del af Vejlbo mose, hvor både selve søen og 

de omkringliggende moser er beskyttet. Der-

udover findes et større område i Arboretet i 

den østligste del af Kobskov, hvor Skovrider-

engen er udpeget som beskyttet mose. 

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.  

Sammenfatning 

 

 

0 

 

10 

 

5 

Forvaltningsplanen vurderes at have en lille positiv 

indvirkning på miljøet, der dog ikke er væsentlig. 

Med forvaltningsplanen sættes rammerne for en 

indsats der medvirker til at andelen af oversøiske 

træarter mindskes til fordel for mere plads til de 

hjemmehørende arter. Samtidig planlægges der 

for indsatser der aktivt medvirker til at der kan op-

stå flere mikrohabitater til fordel for biodiversiteten 

i området. Befolkningen vil fortsat have adgang til 

at benytte området rekreativt. 

 

4. Natura 2000 konsekvensvurdering 

Miljøscreeningen indeholder her, jf. MVL § 7 om samordnede vurderinger, en vurdering i henhold til habitatdi-

rektivets artikel 6.3 af, om der kan ske skade på et Natura 2000 områdes integritet. Vurderingen sker direkte 

efter habitatdirektivet og ikke efter habitatbekendtgørelsen, eftersom nærværende forvaltningsplan ikke udar-

bejdes i medfør af en lov eller paragraf listet i habitatbekendtgørelsens § 7 eller 8. Vurderingen her og i Bilag 

2 baserer sig på kendskab til det udpegede område, til udpegningsgrundlaget og bevaringsmålsætningerne 

for Natura 2000 området, samt de ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, som er udgivet af DMU og DCE i 

forskellige rapporter – fremfor alt faglig rapport fra DMU nr. 457, 3. udgave fra 20052 og videnskabelig rapport 

fra DCE nr. SR21 fra 20123. 

 

Der er adskillige arter og -naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området, foruden en række 

arter listet på habitatdirektivets bilag IV. I bilag 2 gennemgås alle de arter og naturtyper, som omfattes af EU's 

fugledirektiv eller habitatdirektiv, og som er registreret i de udpegede urørte skove. Her finder man således 

også en vurdering af forvaltningsplanens potentielle effekt på de specifikke arter og naturtyper, der er regi-

streret i det område som forvaltningsplanen dækker over. Vurdering er foretaget i relation til Natura 2000 

områdets udpegningsgrundlag, og til arter omfattet af bilag 4 på habitatdirektivet. Det vurderes, at forvaltnings-

planen vil have positiv effekt på en række af de arter og naturtyper, som omfattes af de nævnte EU direktiver. 

Det kan dermed afvises, at gennemførelse af forvaltningsplanen kan skade arter, naturtyper, bevaringsmål-

sætninger eller integritet for Natura 2000 området. Ligeledes kan det afvises at forvaltningsplanen kan skade 

bilag 4 arter fra habitatdirektivet. 

5. Foreløbig konklusion af screening 

Sammenfattende er det Naturstyrelsens vurdering, at forvaltningsplanens understøtter og sikrer tilstan-

den af de beskyttede naturtyper. Samtidig vurderes det at de planlagte tiltag understøtter og sikrer den 

                                                           
2 https://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR457.PDF 

3 https://www.dmu.dk/Pub/SR21.pdf 

https://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR457.PDF
https://www.dmu.dk/Pub/SR21.pdf
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gældende Natura 2000 plan og at planen ikke vil have negative konsekvenser for udpegningsgrundlaget. 

Det vurderes at planen ikke begrænser befolkningens færdsel på arealet og stadig sikrer det rekreative 

friluftsliv til gavn for folkesundheden.  

Det vurderes derfor efter lovens § 10, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering og udarbejdes miljørapport. 

6. Høringssvar fra berørte myndigheder 

I perioden 4. november 2021 til 1. december 2021 er berørte myndigheder hørt forud for Naturstyrelsens 
screeningsafgørelse, jf. miljøvurderingslovens § 32. Naturstyrelsen har hørt: Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, 
Slots- og Kulturstyrelsen samt Silkeborg Kommune.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen har nedenstående bemærkninger til samtlige 20 skove sendt i myndighedshøring.  

” Beskrivelsen af hensynet til kulturarven er uens under punkt 3: ”Værdigen og sårbarheden af det område, 

som kan blive berørt, som følge af: Fortidsminder og sten og diger samt kulturmiljøer”. Styrelsen foreslår, at 

der generelt bliver indarbejdet en henvisning til ”Overordnede retningslinjer for forvaltningen af urørte skov, 

der udlægges som følge af aftale af 9. juni 2020 om udlæg af urørt skov i statens skove”. Det er allerede 

sket i beskrivelsen af udvalgte skove. I flere af beskrivelserne er der henvisning til overordnede hensyn og 

muligheden for intensiv pleje inden naturgenopretningsperiodens udløb. Styrelsen foreslår, at der for hver 

skov generelt kommer til at stå: ”Fortidsminder og diger er beskyttede i kraft af naturbeskyttelsesloven og 

museumsloven. Forvaltningsplanen overholder gældende lovgivning for fortidsminder, og sikre bevarelsen 

og plejen af disse”, og ”Det vil blive vurderet om der i naturgenopretningsperioden skal ske en mere intensiv 

pleje af fortidsminderne, med henblik på at få fjernet større træer inden naturgenopretningsperiodens udløb.” 

Slots- og Kulturstyrelsen har i høringsperioden gjort Naturstyrelsen opmærksom på fraværet af kortbilag i 

fremsendte høringsmateriale. Slots- og Kulturstyrelsen har forstået på tilbagemeldingen fra Naturstyrelsen, 

at der fremadrettet vil være kortbilag med de i forbindelse med kommende screeninger af forvaltningsplaner 

for udpegede urørte skove.” 

 

På baggrund af de indkomne høringssvar er screeningen uddybet. Høringssvarene har ikke ledt til ændring 

af den foreløbige konklusion.  

7. Screeningsafgørelse 

Forvaltningsplanen har en positiv indvirkning på naturværdi og biodiversitet i området og ingen væsentlige 

negative virkninger. Samlet set medvirker planen til beskyttelse og forbedring af naturtilstanden i området og 

sikre fredninger, fortidsminder og friluftsliv. Forvaltningsplanen for Kobskov vurderes på baggrund af scree-

ningen ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed ikke at være omfattet af krav om mil-

jøvurdering af planer.  

 

Naturstyrelsens afgørelse om, at der ikke er krav om at udarbejde en miljøvurdering af forvaltningsplanene for 

Kobskov er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.  

 

Naturstyrelsens afgørelse offentliggøres, jf. lovens § 33 på styrelsens hjemmeside: www.nst.dk   

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i overensstemmelse med miljøvurderingslovens 

§ 48. Klagevejledning findes som Bilag 1. 

  

http://www.nst.dk/
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Bilag 1. Klagevejledning  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, som er truffet ved gennemførelse af en miljøvurdering 

efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurde-

ringslovens § 48, stk. 4. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.  

Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af den/det vedtagne plan eller pro-

gram, jf. miljøvurderingslovens § 51, stk. 1. Udløber klagefristen på en lørdag eller helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag, jf. stk. 2. § Klage efter § 48, stk. 4, kan tidligst indgives, når planen el-

ler programmet er endeligt vedtaget, jf. stk. 3.  

Klageberettiget efter § 48, stk. 4, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens 

udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter 

eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvur-

deringslovens § 50, stk. 1.  

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk, virk.dk eller klageportalen. Du logger på kla-

geportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Naturstyrelsen via klageporta-

len. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, forenin-

ger, organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Naturstyrelsen. Hvis Naturstyrelsen fastholder af-

gørelsen, sender Naturstyrelsen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked 

om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmin-

dre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klagepor-

talen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør heref-

ter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan efter anmodning tage stilling til, om klagen skal have opsættende 

virkning.  

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven eller regler fastsat i medfør af loven, skal 

være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den/det endeligt vedtagne plan eller program, jf. 

miljøvurderingslovens § 54, stk. 1.  

  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Bilag 2. Vurderinger for konkrete arter 

og naturtyper omfattet af EU direktiver 
 

Ifølge § 6 i habitatbekendtgørelsen skal der, før der træffes afgørelser i medfør af lovgivning listet i be-

kendtgørelsens § 7-8, foretages en vurdering af, om et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre 

planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Tilsvarende bestemmelser i § 10 

omfatter bilag 4 arter. Nærværende plan udarbejdes ikke i medfør af lovgivning listet i habitatbekendt-

gørelsens § 7 og 8, men habitatdirektivets artikel 6.3 er direkte bindende for myndigheder, så vurdering 

er jf. artikel 6.3 også relevant for nærværende plan om urørt skov. 

 

Planen for udpegning af urørt skov og de kommende forvaltningsplaner for urørt skov følger fælles 

overordnede retningslinjer og indeholder derfor tiltag af samme type i de forskellige skovområder. Tilta-

gene er gennemgående af typer, som er lovlige uden tilladelse, bortset fra enkelte undtagelser. F.eks. 

kan hydrologi tiltag kræve tilladelse efter NBL § 3 og store græsnings- eller rydnings-tiltag kan kræve 

dispensation fra skovloven. 

 

Formålet med planen og de kommende forvaltningsplaner er bl.a. at sikre og forbedre forholdene for 

områdernes truede arter, herunder at fremme mulighederne for gunstig bevaringsstatus for områder-

nes Natura 2000 udpegningsgrundlag.  

 

Planerne indeholder generelt følgende typer tiltag: 

 

 Overladelse af de mest naturlige skovbevoksninger til urørt status straks 

 Fjernelse af ikke-hjemmehørende træarter og dannelse af skovlysninger 

 Naturgenopretning ved fældninger så der opnås mere naturlig struktur i bevoksninger 

 Veteranisering af træer og skabelse af mere dødt ved på andre måder 

 Mere græsning i skovene, med naturligt græsningstryk, og helst som helårsgræsning 

 Genopretning af mere naturlig hydrologi 

 Plantning i begrænset omfang af især insektbestøvede buske og træer 

 Bekæmpelse af invasive ikke-hjemmehørende arter 

 Tiltag og undtagelser af hensyn til friluftslivet 

 Tiltag og undtagelser af hensyn til fortidsminder og kulturmiljøer 

 Tiltag og undtagelser af hensyn til forskning, forsøg og frøavl 

 Tiltag og undtagelser af hensyn til stormfald, skovbrand og lignende 

 

I følgende skemaer vurderes planen i forhold til påvirkninger. Vurderingen gennemføres på tværs af 

områder opdelt efter udpegningsgrundlag og bilag 4 arter, som kendes fra planens urørte skovområ-

der. 

 

Basis for vurderingen er sammenholdelse af de kriterier for gunstig bevaringsstatus, som fremgår af 

faglige rapporter fra DMU/DCE, med de enkelte arter og naturtyper, og set i lyset af områdernes beva-

ringsmålsætninger i N2000 planerne. Rapporterne er ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper 

og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Faglig rap-

port fra DMU nr. 457, 3. udgave, 2005” henholdsvis ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus for udvalgte 

arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og 

Energi nr. 21. 2012”.  

 

Bekæmpelse af invasive ikke-hjemmehørende arter nævnes ikke i skemaerne, fordi det helt generelt 

for alle naturtyper og arter vurderes at være positivt, hvilket direkte fremgår for mange af naturtyperne i 

rapporterne om Kriterier for gunstig bevaringsstatus. 
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Konklusionen af vurderingerne er, at det kan afvises, at planen kan have en væsentlig negativ påvirk-

ning på Natura 2000 eller bilag 4 arter. Tværtimod vil planernes gennemførelse medføre positive virk-

ninger for Natura 2000 naturtyper og arter og for bevaringsstatus. Vurderingen er også, at det kan afvi-

ses, at planen for mere urørt skov kan skade Natura 2000 områders integritet. Naturstyrelsen vurderer 

således sammenfattende, at det kan afvises, at planen har skadelige virkninger for Natura 2000 områ-

ders integritet eller EU-arter, idet retningslinjerne vil blive fraveget i de kommende forvaltningsplaner, 

hvis der mod forventning i konkrete tilfælde identificeres risiko for skadelige virkninger, så der forvaltes 

for biodiversiteten, f.eks. hvor tilgroning ikke svarer til de juridiske forudsætninger i Natura 2000. 

 

 

Vurdering af potentiel effekt  
Habitat naturtyper som udpegningsgrundlag 

Type Kort navn Vurdering jf. DCEs Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt og på nationalt niveau 

1230 Kystklint/klippe Rydning og græsning kan gavne kriteriet om lav, lysåben vegetation. Ingen af de planlagte til-

tag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

1330  Strandeng Rydning og græsning kan gavne kriteriet om balance mellem lav og høj vegetation. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

2120 Hvid klit Rydning og græsning kan gavne kriteriet om areal med lav, lysåben vegetation. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

2130 Grå/grøn klit Rydning og græsning kan gavne kriteriet om areal med lav, lysåben vegetation. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

2140 Klithede Rydning og græsning kan gavne kriteriet om areal med lysåben vegetation. Ingen af de plan-

lagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

2160 Havtornklit Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

2170 Grårisklit Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

2180 Skovklit Rydning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og træartssammensætning. In-

gen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

2190 Klitlavning Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og lysåben urtevege-

tation. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

2250 Enebærklit Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

3110 Lobeliesø Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og bundvegetation. 

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

3130 Søbred med småurter Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og tilgroning. Ingen af 

de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

3140 Kransnålalge-sø Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

3150  Næringsrig sø Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

3160  Brunvandet sø Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

3260  Vandløb Hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og vandføring. Ingen af de planlagte tiltag 

kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

4010 Våd hede Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og lysåben vegeta-

tion. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

4030 Tør hede Rydning og græsning kan gavne kriteriet om areal med lysåben vegetation. Ingen af de plan-

lagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

5130 Enekrat Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

6210 Kalkoverdrev Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

6230 Surt overdrev Rydning og græsning kan gavne kriteriet om kontinuitet. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 
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6410 Tidvis våd eng Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og lysåben vegeta-

tion. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

6430 Urtebræmme Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og urtevegetation. In-

gen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

7110 

7120 

Højmose 

Nedbrudt højmose 

Græsning med husdyr planlægges ikke på højmose. Rydning og hydrologitiltag kan gavne kri-

terierne om hydrologi og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig 

bevaringsstatus. 

7140 Hængesæk Rydning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og artssammensætning. Græs-

ning planlægges ikke højere end naturlig baseline græsning jf. DCE rapport om rewilding fra 

2021 og vil derfor ikke skade. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig be-

varingsstatus. 

7220 Kildevæld Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og kontinuitet. Ingen 

af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

7230 Rigkær Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterierne om hydrologi og lysåben vegeta-

tion. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

8220 

8230 

 Indlandsklippe 

Indlandsklippe med pioner 

Rydning og græsning kan gavne kriterierne om artssammensætning. Ingen af de planlagte til-

tag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

9110 

9120 

Bøg på mor 

Bøg på mor med kristtorn 

Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af 

de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

9130 Bøg på muld Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af 

de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

9150 Bøg på kalk Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af 

de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

9160 Ege-blandskov Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af 

de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

9170  Vinteregeskov Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af 

de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

9190 Stilkege-krat Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og træartssammensætning. Ingen af 

de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

91D0  Skovbevokset tørvemose Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og artssammensætning. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

91E0  Elle- og askeskov Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne hydrologi og artssammensætning. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

 

 

Bilag 2 arter. Udpegningsgrundlag eller som bilag 4 arter for de arter, som er på begge 

bilag 

Bilag 2 art Vurdering jf. DCEs Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt og på nationalt niveau 

Kildevælds vindelsnegl Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterier om hydrologi, vegetation og tilgroning. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Skæv vindelsnegl Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterier om hydrologi og vegetation. Ingen af de planlagte 

tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Sump vindelsnegl Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterier om hydrologi, vegetation og tilgroning. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Stor kærguldsmed Rydning og græsning kan gavne kriteriet om skygge (tilgroning). Ingen af de planlagte tiltag kan skade kri-

terierne for gunstig bevaringsstatus. 

Hedepletvinge Rydning og græsning kan gavne kriterierne om levested. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne 

for gunstig bevaringsstatus. 

Bred vandkalv Rydning og græsning kan gavne kriteriet om skygge (tilgroning). Ingen af de planlagte tiltag kan skade kri-

terierne for gunstig bevaringsstatus. 

Lys skivevandkalv Rydning og græsning kan gavne kriteriet om skygge (tilgroning). Ingen af de planlagte tiltag kan skade kri-

terierne for gunstig bevaringsstatus. 
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*Eremit Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levested, værtstræer og dødt ved. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Bæklampret Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Stor vandsalamander Rydning, mere dødt ved og hydrologitiltag kan gavne kriterier for tilgroning, skygge og dødt ved. Ingen af 

de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Bredøret flagermus  Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levesteder om værtstræer og skovstruktur. In-

gen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Damflagermus  Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Bechsteins flagermus  Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levesteder om værtstræer og skovstruktur. In-

gen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Odder Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Grøn Buxbaumia Urørt skov og mere dødt ved kan gavne kriterier for levested om skovdrift. Ingen af de planlagte tiltag kan 

skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Blank Seglmos Rydning, græsning og hydrologitiltag kan gavne kriterier om hydrologi, vegetation og tilgroning. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Fruesko Rydning og græsning kan gavne kriterier om vegetation, tilgroning og blotlagt jordbund. Ingen af de plan-

lagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Stellas mosskorpion Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levested og værtstræer. Ingen af de planlagte 

tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

 

 

Udpegningsgrundlags fugle, som kan findes i planområderne. 

Udpegnings fugle Vurdering jf. DCEs Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt og på nationalt niveau 

Rørdrum Hydrologitiltag kan gavne kriterier om vanddækning og rørskov. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriteri-

erne for gunstig bevaringsstatus. 

Hvepsevåge Urørt skov, rydning og græsning kan gavne kriterier om ældre løvskov og enge og moser. Ingen af de plan-

lagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Rød glente Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Havørn Urørt skov og græsning kan gavne kriterier om alder af løvskov og åbenhed af skov. Ingen af de planlagte 

tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Rørhøg Hydrologitiltag kan gavne kriterier om rørskov. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig 

bevaringsstatus. 

Fiskeørn Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Vandrefalk Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Plettet rørvagtel Hydrologitiltag kan gavne kriterier om vanddækning og mose og eng. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Engsnarre Rydning og græsningstiltag kan gavne kriterier om mose og eng. Ingen af de planlagte tiltag kan skade krite-

rierne for gunstig bevaringsstatus. 

Trane Hydrologitiltag kan gavne kriterier om vandstand, vandregime og mose og eng. Ingen af de planlagte tiltag 

kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Sorthovedet måge Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Stor hornugle Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Perleugle Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Natravn Rydning og græsningstiltag kan gavne kriterier om åbenhed og areal af tør, åben fyrreskov. Ingen af de plan-

lagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Isfugl Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Sortspætte Urørt skov kan gavne kriterier om løvskov, nåleskov og udgåede træer, stubbe og stød. Planerne vil i skove 

med sortspætte have fokus på at bevare tilstrækkeligt med gammel nåleskov og blandskov for sortspætten, 

så de planlagte tiltag ikke kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Hedelærke Rydning og græsningstiltag kan gavne kriterier om åbenhed og areal af hede, klithede og tør åben fyrreskov. 

Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 
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Rødrygget tornskade Rydning og græsningstiltag kan gavne kriterier om åbenhed og areal af overdrev, græsningsenge eller åbne 

områder i skov. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

 

Bilag 4 arter, som ikke også er på bilag 2 

Bilag 4 art Vurdering jf. DCEs Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt og på nationalt niveau 

Alle arter af flagermus Rydning, græsning og mere dødt ved kan gavne kriterier for levesteder om værtstræer og skovstruktur. In-

gen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Hasselmus Rydning, plantning og græsning kan gavne kriterier for levesteder om skovbryn og skovstruktur. Ingen af de 

planlagte tiltag kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Bæver Ingen kriterier offentliggjort. Vurderes gavnet af hydrologi tiltag. 

Markfirben Rydning og græsning kan gavne kriterierne om levested. Ingen af de planlagte tiltag kan skade kriterierne 

for gunstig bevaringsstatus. 

Løgfrø Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Løvfrø Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Spidssnudet frø Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og levesteder. Ingen af de planlagte tiltag kan 

skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Springfrø Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Strandtudse Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og vegetation. Ingen af de planlagte tiltag kan 

skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Grønbroget tudse Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og vegetation. Ingen af de planlagte tiltag kan 

skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Sortplettet blåfugl Rydning og græsning kan gavne kriterierne om blomstrende urter og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag 

kan skade kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 

Grøn mosaikguldsmed Rydning og græsning kan gavne kriterierne om skygge og tilgroning. Ingen af de planlagte tiltag kan skade 

kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 
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