


DAGSORDEN.

• Kort præsentation af SLS A/S og NPDJ
• Naturnær skovdrift.
• PEFC.
• Klimatilpasninger.
• Samarbejde med off. myndigheder og NGO`er.



Kort præsentation.
• SLS A/S: 
• Kundeejet skovadministrationsselskab.
• Administrerer godt 8000 ha privat skov, natur og 

juletræsarealer.
• Brand: Naturnær skovdrift og PEFC certificering.
• De fleste skovejendomme drives naturnært, med PEFC 

certificering og pesticidfrit.
• På mange ejendomme er naturbeskyttelse og 

træproduktion sideordnet i målsætningen.
• Har siden 1985 haft en målsætning om at være på forkant 

med udviklingen i samfundet med hensyn til 
naturbeskyttelse og bæredygtig træproduktion.



Kort præsentation.

• NPDJ:
• Skovrider hos SLS siden 1985.
• Siddet i Dansk Skovforenings bestyrelse i 20 år.
• Været aktiv/semiaktiv i DN siden 1986.
• Været formand for PEFC i mere end 10 år.
• Formand for ProSilva siden 2013.





Naturnær skovdrift.

• Naturnær skovdrift er et skovdyrkningssystem uden særlige 
biodiversitetshensyn indbygget i systemet.

• Naturnær skovdrift er karakteriseret ved:
– Brug af flere træarter på samme areal og gerne løv og nål –

ingen monokulturer.
– Anvendelse af naturforyngelse og selvforyngelse suppleret med 

indplantning eller underplantning af ønskede træarter.
– Faste kørespor – beskyttelse af jordbundsstrukturen.
– Vedvarende skovdække – kontinuitet og ingen nulstilling af 

naturen som ved renafdrift. Skovklimaet bevares intakt. 
– Opbygning af robuste og stabile skovstrukturer.
– Systemet kræver lave vildtbestande.





Naturnær skovdrift og 
biodiversitet. 

• Den naturnære skovdrift giver mere 
biodiversitet fordi:

• Der benyttes flere træarter og gerne løvtræ.
• Kontinuitet, hvilket gavner biodiversiteten.
• En skovstruktur som giver flere levesteder –

unge og gamle træer i et mix.
• Jordbundsbeskyttelse.
• Ingen pesticider.



PEFC   

• PEFC er den naturlige overbygning på 
naturnær skovdrift, som tilføjer 
skovdyrkningssystemet biodiversitets-
hensynene og dokumentationen heraf.

• Det gælder dødt ved, biodiversitetshensyn, 
udpegning af biodiversitetsarealer med 
plejeplaner, øget andel af hjemmehørende 
træarter.





Klimatilpasninger.
• Hvilke klimaændringer skal skovene gardere sig imod ? 

Dem alle – temperaturændringer, nedbørsmængden og 
fordelingen af nedbøren på året, øget risiko for storme 
og orkaner, vandstigninger osv.

• Hvad gør vi ? Driver skovene naturnært, hvilket jeg 
vurderer er den bedste all-round sikring imod 
klimamæssige forandringer, da systemet har en høj 
grad af resiliens. 

• Men det betyder også at vi skal bevare muligheden for 
at anvende mange træarter og vi skal kunne komme af 
med vandet i skovene.



Samarbejde med off. myndigheder.                                                                     

• Skelne mellem bevoksede arealer og ubevoksede/natur arealer.
• Hvem skal bestemme og sætte dagsordenen ?
• Mit udgangspunkt er, at det skal jeg på vegne af skovejerne. 
• Hvordan realiserer man dette udgangspunkt ?
• Ved at skabe tryghed hos interessenterne.
• Ved at forstå den anden parts interesser og måde at tale på – gå i dialog, 

men også ved at markere, hvem der bestemmer.
• Så gør det jo heller ikke noget at man ved lidt om det de taler om –

artskendskab osv.
• Være buffer mellem myndigheder/NGO`er og skovejerne.
• Ved at overholde loven og være på forkant med udviklingen i samfundet.
• Bruge egne økonomiske ressourcer på naturpleje. Ingen tilskud – ingen 

indblanding – ingen kompromisser - blot overholde loven.
• Overholde aftaler/betingelser i tilladelser – ingen udsætning af ænder i ly 

af mørket.



Eksempler på samarbejder.

• Gentlemansaftalen omkring de ubevoksede
områder - §3 områderne.

• Mærkning af sortspættetræer.





Eksempler på samarbejder.

• Naturpleje af moseområde.
• Nedsættelse af fosforudledningen til Salten 

Langsø.
• Havørneprojektet.



Atter ynglesucces!



Eksempler på samarbejder.

• Hedepleje af hensyn til edderkopper.
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