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Klik for at tilføje tekst

Aftenens forløb

18:30 – 19:45

Velkomst og rammer for dette møde

Baggrund for forslag om fredning af Trelde Skov

og

Ideoplæg til forslag om fredning

19:45 – 20:00

Pause

20:00 – 21:00

Debat



Skovens betydning

• Danmark er oprindeligt et skovland. 30.000 arter har skoven som levested.

• 65 % af de rødlistede arter findes i skov, og 36 % findes kun i skov. 

• Skovene har stor betydning for bevarelsen af 

biodiversiteten. 

• Det moderne skovbrug har medført, at skovene er 

meget  ensartede og derfor har langt færre levesteder. 



Trelde Skovs betydning for
bevarelsen af biodiversiteten i de danske skove

• Et nationalt netværk af skove skal sikre biodiversiteten.

• Rapporten anbefaler, at hele det samlede skovområde på 

Trelde- halvøen udlægges til urørt skov. 

• Sammenhæng mellem de udpegede områder.

• Treldeskovene er på top 5 hvad angår biodiversitet.



Skovdriftens betydning

• Helt overordnet mangler den dyrkede skov en 

række naturlige økologiske  processer og 

dynamikker. 

• Isolation/fragmentering, mangel på levesteder 

betyder forsinket uddøen og tab af truede arter. 

• Intensiv skovdrift betyder typisk: 

• ensaldrende bevoksninger - samme art og alder.

• renafdrift eller skærmafvikling 

• ”oprydning” i skoven  

• meget få gamle træer 

• dræning

• lysninger tilplantes





Variation - Plukhugst



Trelde Skovs betydning

• Men alt er jo godt og velbevaret .. Eller hvad?

• Ejerforhold, nål/løv, Skovloven, Skovdrift, Skov til salg   



enes

Ejerforhold
Traditionelt har Trelde Skov  tilhørt de 

omkringliggende landbrugsejendomme.

De ca. 600 ha har mere end 50 ejerskaber.

I de senere år er en stadig større del af 

skoven opkøbt af selskaber med skovdrift 

som formål.

Fredericia kommune ejer ca. 100 ha.

Knap 40 % af den resterende skov er nu 

ejet af selskaber, der har skovdrift som 

deres formål.



Luftfoto fra Google Maps

Renafdrift med rydning af 

større sammenhængende 

områder og nyplantning 

med monokultur ses 

tydeligt

Renafdrift







Ikke hjemmehørende nåletræer 

dækker p.t. ca. 8 % af arealet

Områder med nåletræer

Rød markering er nåleskov



Fredskov betyder, at området er 

udlagt til skovdrift. 

Ejeren har pligt til at drive skoven 

efter skovloven.

En fredskov skal bestå af træer, 

som enten danner eller er ved at 

vokse op til skov af højstammede 

træer.

Fredskov er ikke fredet skov

• Fredskov sikrer ikke skoven 

mod renafdrift

• Fredskov sikrer ikke 

naturvenlig skovdrift

• Fredskov sikrer ikke en varieret 

natur med høj biodiversitet  



Hvorfor en fredning?

• En fredning sikrer et enestående naturområde med usædvanlig stor artsrigdom, og 

bevarer det for vores efterkommere, så de kan opleve Trelde Skovs naturværdier i 

fremtiden

• En fredning vil forhindre en skovdrift med monokultur og renafdrift, der giver en 

ensartet skov og truer den mangfoldighed, der er Trelde Skovs særkende.

• En fredning vil sikre bevarelse af levesteder for orkideer, svampe og sjældne dyrearter, 

der kun findes her. Områder skal udlægges til urørt skov, hvor naturen kan udvikle sig 

på egne betingelser.

• En fredning skal sikre en fornuftig balance mellem benyttelse og beskyttelse. Der skal 

være adgang til at opleve naturen; men ikke adgang alle steder. 

• Kun en fredning kan sikre en samlet forvaltning af Trelde Skov som en helhed set i 

forhold til sammenhængen mellem skovdrift og sikring af naturværdier.



Procedure for en fredning 

– for dette fredningsforslag!

• Fredericia kommune og DN kan kun komme med forslag til fredning. 

Om et område skal fredes eller ikke, afgør det lokale fredningsnævn. 

• Fredericia kommune og DN udarbejder et forslag til fredning af Trelde Skov.

• Forslag sender vi til fredningsnævnet for vores område, som besigtiger området og 

indkalder til møde med lodsejere og borgere.

• Hvis fredningsnævnet beslutter at frede området, bliver der udbetalt erstatning til 

lodsejerne for eventuelt værditab. Fredningsnævnet fastsætter størrelsen på 

erstatningen.



Januar 2018

DN Fredericia inviterer Fredericia Kommune til at deltage i 

en eventuel fredning af Trelde Skov .

Marts 2018

Byrådet i Fredericia vedtager at deltage i samarbejdet med 

DN om en eventuel fredning af Trelde Skov.

Marts/april 2018

Fredericia kommune og DN mødes og aftaler, hvordan vi 

bedst muligt kommer videre.

Tidsplan



Uge 25 

Dialogmøde med bestyrelsen for skovejerforeningen for Trelde Skov

Uge 26 

Orienteringsbrev til lodsejere om, 

at der kommer invitationer til møder efter sommerferien

Uge 36 

Opfordring til at komme med forslag til ideoplægget

Uge 39 

Lodsejermøde

Uge 39 

Borgermøde

Tidsplan



Den videre proces…



Ultimo 2018

Fredningsforslag og budgetoverslag sendes i høring hos Miljøstyrelsen

Primo 2019

Fredningsforslag forelægges byrådet og indsendes der efter til Fredningsnævnet

Medio 2019

Fredningsnævnet annoncerer fredningsforslaget og indkalder til offentligt møde

2020 – 2021+

Fredningsnævnet kommer med en afgørelse

2022 – 2023+

Der udarbejdes plejeplan for området

Tidsplan



Ideoplæg til fredning



Urørt skov: Ingen 

forstlig drift –

Skovnaturen plejes

Naturvenlig 

skov: skoven 

dyrkes under 

visse rammer

Den kommunale skov 

plejes og drives naturnært

Trampestien 

”lovliggøres”

Cykelsti anlægges og 

ruter etableres 

gennem området



Urørt skov – er ikke urørt!

• Urørt skov er et skovområde, hvor formålet er at bevare 

og fremme biodiversiteten.

• Der foretages ingen indgreb med salg af træprodukter 

for øje. Mennesker er som udgangspunkt velkomne. 

Urørt skov kan græsses af tamme eller vilde dyr.

• En indledende naturgenopretning af hydrologi og 

bevoksningsstruktur vil ofte gavne biodiversiteten.

• Optimalt set kan skoven hvile i sig selv på sigt. 

Naturpleje bør dog om nødvendigt udføres for at sikre 

udvalgte truede arters trivsel eller for at bekæmpe 

invasive arter.

• Risikotræer kan fældes, hvis de er til fare for 

offentlighedens færdsel 





Naturnær skovdrift – i den kommunale skov

Naturnær skovdrift 

• skal sikre en varieret og stabil skov til gavn for 

biodiversitet og landskabelige forhold.

• bygger på naturlig selvforyngelse af bevoksningen

• har mange forskellige træarter i mange aldre inden 

for et mindre areal.

• har ingen dræning og jordbearbejdning.



Naturvenlig skovdrift betyder, at skoven drives 

på en naturskånsom måde meddiger typografien i masterens

• plukhugst eller gruppevis foryngelse

• et større antal gamle træer 

– veterantræer til naturligt henfald og død

• en bevoksning af hjemmehørende arter

• Løv frem for nål – en udfasning af bevoksninger 

med nåletræer af ikke-hjemmehørende arter

• Tredje niveau

• Fjerde niveau

• Femte niveau

Naturvenlig skovdrift 

i størstedelen af Trelde Skov



Hovedbudskabet i idé-oplægget

Fredningen skal sikre størst mulige naturværdier i Trelde Skov gennem:

• Urørt skov i en zone langs Lillebælts kyst og i enkelte andre dele af Treldeskovene

• Naturnær skovdrift i de dele af Fredericia Kommunes skov, der ikke udlægges til urørt 

skov

• Naturvenlig skovdrift i de private skove, hvor sigtet er løvskov

Samt

• Forbedring og regulering af offentlighedens adgang i hele området



Offentlighedens adgang

• Cykel og løbesti

• Trampestien

• Stilleområder

• Privat skov –

begrænset adgang



Vi vil også gerne forbedre og regulere 

offentlighedens adgang i hele området

Beskyttelse og benyttelse 
er en balance.

I statens nye vilde urørte 
skove er der fladefærdsel. I 

Treldeskovene ønsker vi 
færdslen reguleret.

Vi ønsker officielle 
indgange til området og 
afmærkede ruter for at 

lede folk den rette vej 
og undgå forvirring.

Afmærkede 
rundvandreruter 
– hvor henne?



Debat

Urørt skovs omfang

Stier/cykelsti

Veterantræer

Stilleområder

Naturvenlig skovdrift

Naturnær skovdrift

Ingen adgang

Motionssti

Beskyttelse af orkideerne

Trampestiens 

placering

Adgang og 

parkering





Urørt skov: Ingen 

forstlig drift –

Skovnaturen plejes

Naturvenlig 

skov: skoven 

dyrkes under 

visse rammer

Den kommunale skov 

plejes og drives naturnært

Trampestien 

”lovliggøres”

Cykelsti anlægges og 

rute etableres 

gennem området


