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Idéoplæg til
fredning af Treldeskovene
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Dagsorden
18.30-19.20 - Velkommen 

- Hvorfor fredning?
• Hovedbudskab i idéoplægget

- Præsentation af udvalgte temaer
• Naturnær skovdrift

• Naturvenlig skovdrift

• Urørt skov i en zone langs Lillebælts kyst og i enkelte delområder

• Forbedring af offentlighedens adgang i hele området

• Erstatning

19.20-19.30 - Pause

19.30-20.50 - Debat om indsatser

20.50-21.00 - Opsamling og afslutning
• Herunder den videre proces



Indtil nu…
• Der har været meget skriveri i pressen, og der har været afholdt 

møder med bestyrelsen for skovejerforeningen

• Ingen konkrete forslag/resultater endnu…



Der er ikke lavet et fredningsforslag 
endnu – blot en oplæg til dialog!

I opfordres derfor til at komme med 
idéer og synspunkter om indholdet af 
den kommende fredning, der skal sikre 
området for fremtiden.

"Formålet med en fredning skal helt 
overordnet være at sikre, at Trelde-
skovenes unikke værdier bevares for 
eftertiden – uden at dette medfører 
væsentlige ændringer af den nuværende 
drift."



Essensen af
de indkomne
spørgsmål...

• Er Treldeskovene overhovedet fredningsværdige?

• Er biodiversiteten overhovedet truet?
• F.eks. er mange af arterne gammelskovsindikatorer, der er tilknyttet

gamle - og hugstmodne - træer

• Er der reelt langt fra nudrift til rammerne i fredningen?

• Hvad med skrald, løse hunde, MTB, vedligeholdelse
af stier osv.?

• Kan benyttelse og beskyttelse gå "hånd i hånd"?



Treldeskovene er fantastiske
og indeholder unik natur og geologi



Hvorfor fredning?
Fordi Treldeskovene indeholder 
fantastisk natur



Hvorfor fredning?
Fordi naturen ikke er beskyttet –
brandmandens lov

• Ejerforhold - Strukturændringer

• Skov til salg

• Skovloven?

• Intensivering af skovdrift



Skovdriftssystemer

Intensiv skovdrift betyder bl.a.:

• Ensaldrende bevoksninger - samme art og alder

• Renafdrift eller skærmafvikling

• ”Oprydning” i skoven

• Meget få gamle træer

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.



Urørt skov: Ingen forstlig 
drift – Skovnaturen plejes

Naturvenlig skov: Skoven 
dyrkes under visse rammer

Den kommunale skov plejes 
og drives naturnært

Trampestien ”lovliggøres”

Gang-/cykelsti anlægges, 
og ruter etableres gennem 
området

Hovedbudskab i
Idéoplægget



Naturnær skovdrift

Skoven dyrkes/plejes så man opnår en varieret og stabil skov til 
gavn for både biodiversitet, landskabelige forhold og en divers
træproduktion m.m.

Fokus
•Naturlig selvforyngelse
•Forskellige træarter i forskellige aldre
•Ingen dræning og jordbearbejdning



Udpluk af virkemidler til fremme af naturen i skoven
- på de kommunale arealer

• Veterantræer (10-12 stk./ha)

• Dødt ved/høje stubbe (20 m3/ha)

• Hjemmehørende arter

• Selvforyngelse

• Ingen renafdrifter

• Sikring af nøglebiotoper (redetræer, spættetræer, mosehuller, diger, § 3 natur/fredede planter osv.)

• Lysbrønde

• Ingen pesticider/gødning

• Naturlig hydrologi/ingen dræning (undtaget langs veje/bygninger)

• Maskinkørsel på faste kørespor

• Løvtræer fremfor nåletræer

• Høj omdriftsalder på hovedtræerne

• (Vild urørt skov)



Forslag til naturnære virkemidler - i de private skove

• Veterantræer 10 stk./ha

• Dødt ved/høje stubbe (20 m3/ha)

• Hjemmehørende arter

• Selvforyngelse

• Ingen renafdrifter

• Sikring af nøglebiotoper (redetræer, spættetræer, mosehuller, diger, § 3 
natur/fredede planter osv.)

• Lysbrønde

• Ingen pesticider/gødning

• Naturlig hydrologi/ingen dræning (undtaget langs veje/bygninger)

• Maskinkørsel på faste kørespor

• Løvtræer fremfor nåletræer

• Høj omdriftsalder på hovedtræerne

• (Vild urørt skov)



Urørt (vild) skov

Et skovområde, hvor biodiversiteten be-
vares og fremmes

Fri for skovhugst (forstlig udnyttelse)

Mulighed for plejetiltag via plejeplan



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 –

hvorhenne?



Erstatning

Finder Fredningsnævnet området fredningsværdigt og står mål med de samfundsmæssige og 
økonomiske omkostninger ved en fredning, kan nævnet beslutte at gennemføre fredningen (helt eller 
delvist). Hvis ikke, kan nævnet beslutte at afvise fredningsforslaget.

Fredningsnævnet vurderer de forslag til fredningsbestemmelser og de erstatningskrav, som kommer 
fra de berørte ejere, og fastsætter erstatningen. Der udbetales erstatning svarende til nedgangen i 
salgsværdien for den pågældende ejendom.

Sammenlignelige sager:
• Grundtakst: Ca. 3.700 kr./ha
• Urørt skov: 20.000 - 50.000 kr./ha
• Naturvenlig drift: 5.000 - 15.000 kr./ha
• Offentlighedens adgang:

• Ny sti 60 kr./m
• Forbud mod nedlæggelse af eksisterende 15 kr./m

• Fredningsnævnet -> Miljø- og Fødevareklagenævnet -> Taksationskommissionen -> Domstolene



Den videre proces…

Kommunen og DN vil gerne 
mødes med jer i skoven



PAUSE





DEBAT OM 
INDSATSERNE



Essensen af
de indkomne
spørgsmål...

• Er Treldeskovene overhovedet fredningsværdige?

• Er biodiversiteten overhovedet truet?
• F.eks. er mange af arterne gammelskovsindikatorer, der er tilknyttet

gamle - og hugstmodne - træer

• Er der reelt langt fra nudrift til rammerne i fredningen?

• Hvad med skrald, løse hunde, MTB, vedligeholdelse af
stier osv.?

• Kan benyttelse og beskyttelse gå "hånd i hånd"?



Tak for i aften!
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