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Offentlig høring af forslag til urørt skov på Naturstyrelsens arealer 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring gennem Vildtforvaltningsrådet og har 

følgende bemærkninger. 

 

Landbrug & Fødevarer har med tilfredshed noteret sig afsnit 2.4.3 i de ”Overordnede retningslinjer 

for urørt skov” (høringsmaterialets bilag 3). Det er afgørende i forbindelse med evt. genopretning af 

naturlig hydrologi eller andre former for ændring af de hydrologiske forhold ved etablering af urørt 

skov eller gennemførelse af naturgenopretningsprojekter i forbindelse med urørt skov, at der 

gennemføres en kvalificeret konsekvensanalyse, der inddrager en evt. påvirkning af naboarealer.  

 

Landbrug & Fødevarer også noteret sig, at det fremgår af retningslinjerne, at Naturstyrelsen er 

ansvarlig for at sikre, at vand fortsat kan bortledes fra naboarealer, og at styrelsen skal kunne 

godtgøre, at projekter ikke generer naboer.  

 

I den forbindelse bør det tillige fremgå, at hvis et projekt mod forventning alligevel forårsager 

oversvømmelse eller andre problemer med bortledning af vand fra naboarealer, så er 

Naturstyrelsen ansvarlig for at sikre disse forhold udbedret eller alternativt kompensere de berørte 

lodsejere.  

 

Landbrug & Fødevarer vil i denne forbindelse også udtrykke en bekymring i forhold til, hvilke 

konsekvenser udlæg af urørt skov på sigt kan få for husdyrproduktioner beliggende i nærheden af 

de områder, der nu omlægges. 

 

Hvis der som følge af overgangen til urørt skov på sigt udvikler sig ammoniakfølsom skov jf. 

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug § 2, eller kortlægges nye områder 

med ammoniakfølsomme habitatnaturtyper vil det kunne få store konsekvenser for eksisterende 

husdyrproduktioner, da disse vil kunne blive omfattet af husdyrgodkendelseslovens specifikke 

ammoniakregulering. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at man i forbindelse med udlæg af urørt skov 

undersøger potentielle konsekvenser for nærliggende husdyrbrug og overvejer mulige justeringer i 

områdeafgrænsninger som følge heraf.  
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