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Folketingsmedlem Christian Poll (ALT) har den 11. januar 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 473, som hermed besvares.  

 

Spørgsmål nr. S 473 

Hvorledes stiller ministeren sig til, at der planlægges fældninger i 2016 i Gribskov, 

der er en af landets vigtigste statsskove i forhold til biodiversitet, inden regeringen 

har truffet beslutning om, hvor der skal udlægges urørt skov?  

 

Svar 

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil udlægge mere statslig skov til 

biodiversitetsformål. Jeg vil i år fremlægge en naturpakke, hvor et element vil være 

en indsats for øget biodiversitet i skove.  

 

Vedrørende spørgsmålet om de planlagte fældninger i Gribskov, har jeg forelagt 

spørgsmålet for Naturstyrelsen, som oplyser følgende, som jeg kan henholde mig 

til:  

 

”Naturstyrelsens skovdrift er certificeret og bygger på naturnære principper, 

hvorfor der f.eks. som udgangspunkt ikke foretages afdrifter, hvor alle træer i en 

bevoksning fældes på en gang, men derimod kun fældes en begrænset mængde træ 

i den enkelte bevoksning ad gangen, så den bl.a. kan forynge sig naturligt, og så 

der altid vil være gamle træer tilbage på arealerne til naturlig død og henfald”.   

 

De planlagte fældninger i 2016 ligger inden for den almindelige årlige drift. En 

drift, som bygger på et langsigtet, bæredygtigt niveau og er fastlagt i 

Naturstyrelsen Nordsjællands driftsplan.  

 

Endvidere sker fældningerne inden for rammen af den naturnære skovdrift, som 

sikrer en høj hensyntagen til biodiversiteten. I forhold til beskyttelse af gamle 

træer kan det oplyses, at gamle bøge og ege med en alder på over henholdsvis 200 

og 300 år ikke indgår i fældningerne ”. 

   

På den baggrund er det min opfattelse, at fældningerne vil ske på en forsvarlig 

måde, der tager hensyn til biodiversiteten i skoven, og jeg ser derfor ikke grund til 

at stoppe Naturstyrelsens fældninger på nuværende tidspunkt.  
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Statsskovene, herunder Gribskov, bidrager også med andre vigtige ydelser, som 

f.eks. friluftsliv, træ til vores træindustri og grøn energi. 

  

 
 

 

 

 

 Eva Kjer Hansen                 /          Peter Ilsøe  
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