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1 Indledning 
Urørt skov er vigtigt for at bevare biodiversiteten 

i de danske skove, og det danske samfund har al-

lerede investeret i at sikre urørt skov, både på 

statslige, kommunale og private arealer. 

Der er ingen lovgivning, der beskytter statsejet 

urørt skov mod hugst eller anden drift. Beskyttel-

sen ligger alene i, at arealerne er angivet som 

urørt skov i Naturstyrelsens driftsplaner. Der er 

tale om administrative dispositioner på baggrund 

af politiske aftaler. Det betyder, at arealerne kan 

overgå til anden anvendelse, såfremt miljø- og fø-

devareministeren beslutter det. 

Urørt skov på private arealer er derimod beskyt-

tet af individuelt tilpassede aftaler – typisk i form 

af tilskudsafgørelser og tinglyste deklarationer.  

Grundlaget for de tinglyste deklarationer har væ-

ret skovlovens skiftende regler. Brugen af indivi-

duelle aftaler frem for generel regulering rejser 

nogle væsentlige spørgsmål i relation til servitut-

ternes retsstilling og håndhævelse, som denne ar-

tikel belyser.  

Med udgangspunkt i en sagsoversigt fra Miljøsty-

relsen har vi i den elektroniske tingbog fremsøgt 

25 servitutter om urørt skov tinglyst i perioden 

1992-2013. En del af arealerne er også besøgt. De 

25 servitutter giver ikke nødvendigvis et dæk-

kende billede af problemerne med sikringen af 

urørt skov, men er med til at give et grundlag for 

at vurdere de skiftende ordninger, skovloven har 

indeholdt.  

Der findes ikke noget samlet offentligt tilgænge-

ligt GIS over aftaler om urørt skov på private are-

aler. Det kan bidrage til usikkerhed om håndhæ-

velsen af forpligtelserne og skabe usikkerhed om 

det faktiske grundlag for yderligere politiske initi-

ativer på området. De juridiske analyser supple-

res af GIS-analyser for at estimere omfanget af 

private arealer med aftaler om urørt skov. Analy-

                                                           
1 Se herom S. Kinch: Skovloven. Kommentar til Lov nr. 
164 af 11. maj 1935. Særtryk af Dansk Skovforenings 
Tidsskrift. København 1944. Også Betænkning afgivet 

serne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens nuvæ-

rende data vedrørende aftaler om urørt skov. 

Miljøstyrelsen har i den forbindelse oplyst, at 

dens nuværende data ikke nødvendigvis er fuldt 

dækkende. Miljøstyrelsens kortdata og sagsover-

sigter er dels baseret på søgninger udført af Ting-

lysningsretten i den elektroniske tingbog på bag-

grund af forskellige emneord, dels baseret på ud-

træk fra Miljøstyrelsens edb-system Tilskov. Der 

er også i et vist omfang sket en individuel sags-

gennemgang. 

Undersøgelsen er en del af forfatternes tværfag-

lige forskningssamarbejde, og artiklen henvender 

sig både til jurister og til medarbejdere involveret 

i naturforvaltning og håndhævelse af bestemmel-

ser om urørt skov. Derfor gives der indlednings-

vist plads til en kort beskrivelse af skovloven og 

tinglysningssystemet som baggrund for sikringen 

af urørt skov i Danmark.  

2 Skovloven som baggrund for be-
stemmelser om urørt skov 

I 1935 fik vi den første skovlov, som i vidt omfang 

byggede på fredskovsforordningerne af 1805. 

Skovloven af 1935 etablerede den fredskovspligt, 

vi kender i dag 1, som en generel offentligretlig rå-

dighedsindskrænkning. Hvor den tidligere fred-

skovspligt efter fredskovsforordningerne havde 

konkurreret med privatretlige hæftelser på ejen-

dommene, fik fredskovspligten med 1935-loven 

fortrinsret forud for hæftelser af privatretlig op-

rindelse.2   

Sigtet med fredskovspligten var at ”frede” skov-

arealer til skovbrugsformål ved at friholde dem 

for anden arealudnyttelse, som for eksempel 

landbrug, byggeri, grusgravning m.v. og kræve, at 

skovene blev drevet på en måde, så der på sigt 

dannedes tømmerproducerende bevoksninger.  

1935-loven blev ændret flere gange, men først 

med skovloven af 1989 fik vi en mere moderne 

af den af Landbrugsministeriet nedsatte Skovlovskom-
mission. København 1929.  
2 Lov nr. 164 af 11 maj 1935 om skove § 3. 
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skovlov. 1989-loven varetog ikke kun produkti-

onsinteresser, men også bredere interesser i sko-

vene, såsom landskabselementer, befolkningens 

rekreative aktiviteter og levesteder for vilde dyr 

og planter.  

Skiftende ordninger for aftaler om udlæg af urørt 

skov 
Med 1989-loven kom der hjemmel til at udbetale 

tilskud til skovejere med henblik på at fremme 

skovens biologiske mangfoldighed.3 Efter lovens § 

16 kunne skovlovsmyndigheden indgå individu-

elle aftaler med skovejere om, at enkelte træer 

eller grupper af træer i en skov skulle bevares. Af-

talerne kaldtes deklarationer, og der var hjemmel 

til at lade dem tinglyse på ejendommen. Efter lo-

vens § 21 kunne der også indgås aftaler med 

skovejere om, at skovlovsmyndigheden kunne 

overtage driften af særlige bevoksninger i skoven 

eller driften af hele skoven. 

Selvom loven fra 1989 gav lokale skovmyndighe-

der mulighed for at indgå aftaler med private 

lodsejere, var det først med Naturskovsstrate-

gien4 fra 1992, at man begyndte at kontakte pri-

vate skovejere for at indgå aftaler om udlægning 

af urørte arealer med hjemmel i § 21.  

I 1996, mens arbejdet med at indgå aftaler pågik, 

blev skovloven ændret på flere områder5 – her-

under i forhold til aftaler om sikring af skovarea-

ler som urørt skov.  I lovens § 18 blev der indsat 

en eksplicit hjemmel for aftaler om udlæg af 

urørt skov, der specificerede, at udlægning gjaldt 

                                                           
3 Lov nr. 383 af 7. juni 1989 om skove. Skovloven var 
på det tidspunkt suppleret af loven om tilskud til skov-
forbedrende foranstaltninger under Landbrugsministe-
riet, der fastlagde en lang række tilskudsordninger til 
forbedring af skovbrugets økonomi og produktion. 
Heri indgik ikke ordninger, der permanent reserverede 
skovarealer til naturformål. 
4 Skov- og Naturstyrelsen: Strategi for de danske na-
turskove og andre bevaringsværdige skovtyper. Miljø-
ministeriet 1992. 
5 Lov nr. 392 af 22. maj 1996 om ændring af skovloven.  
6 Bekendtgørelse nr. 195 af 26. marts 1998 om tilskud 
til fremme af god og flersidig skovdrift. Bekendtgørelse 

skovarealer med ”et værdifuldt biologisk ind-

hold”. Muligheden for at sikre enkelttræer eller 

grupper ved aftaler blev også opretholdt.  

Med skovloven af 2004 blev produktionsinteres-

ser og naturinteresser ligestillet. 2004-loven var 

et led i den daværende regerings opfølgning på 

det nationale skovprogram fra 2002. Skovpro-

grammet fastlagde de fremtidige mål for skovsek-

torens erhvervsmæssige udvikling, men indgik 

også i regeringens redegørelse for Danmarks Na-

tur fra samme år med mantraet Danmarks Natur 

- ansvaret for at beskytte den og glæden ved at 

benytte den, der blandt andet sigtede på at op-

fylde Danmarks forpligtelser i henhold til FN’s 

biodiversitetskonvention og EU's naturbeskyttel-

sesdirektiver. Biodiversitetskonventionen forplig-

tede i 1992 blandt andet medlemslandene til at 

lave nationale indsatser for at standse tabet af 

den biologiske mangfoldighed. 

Fra 1998 blev det nærmere indhold af skovlovens 

tilskudsordninger fastlagt i en bekendtgørelse, li-

gesom det var kutymen for andre retsområder. 

Overraskende nok skulle vi imidlertid helt frem til 

bekendtgørelse nr. 457 af 7. maj 2006, før også 

aftaler om tilskud til urørt skov blev reguleret i til-

skudsbekendtgørelsen efter skovloven.6 I dag i 

2020 er situationen den, at en række af skovtil-

skudsordningerne er flyttet ind under landdi-

striktsloven,7 mens det stadig er skovloven og be-

kendtgørelser i henhold til skovloven, der udgør 

retsgrundlaget for aftaler om urørt skov. 8   

nr. 457 af 7. maj 2006 om tilskud til fremme af bære-
dygtig skovdrift. Bekendtgørelse nr. 422 af 8. maj 2012 
om tilskud om fremme af bæredygtig skovdrift. Be-
kendtgørelse nr. 956 af 27. juni 2016 om tilskud til 
fremme af bæredygtig skovdrift. 
7 Lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 
766 af 19. juni 2017 samt bekendtgørelse nr. 868 af 
26. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 538 af 2. maj 2019 
om tilskud til skov med biodiversitetsformål. 
8 Bekendtgørelse nr. 776 af 19. juni 2017 om tilskud til 
privat urørt skov bl.a. udstedt med hjemmel i skovlo-
vens § 29. 
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3 Tinglysningssystemet i relation til af-
taler om urørt skov 

Tingbogen er først og fremmest et register til re-

gistrering af privatretlige forhold vedrørende fast 

ejendom – det vil sige ejerforhold, hæftelser og 

servitutter. Registreringen i tingbogen beskytter 

rettighedsindehaveren mod det, der kaldes godt-

roende tredjemand. En rettighed i henhold til en 

tinglyst servitut skal således respekteres af en kø-

ber af en ejendom – uanset at køberen ikke blev 

gjort opmærksom på servitutten af sælger ved 

køb af ejendommen.  

Når hæftelser og servitutter tinglyses, får de en 

prioritet, det vil sige en plads i rækkefølgen for, 

hvad der opnår dækning i tilfælde af en eventuel 

tvangsauktion. På tvangsauktionen er prioritets-

stillingen afgørende for, om hæftelser og servitut-

ter videreføres til ejerne af ejendommen efter 

tvangsauktionen. Ved en tvangsauktion, hvor 

budsummen dækker prioriteterne 1-3, vil en ser-

vitut med prioritetsstilling 4 således bortfalde. 

Selv hvor servitutter har 1.-prioritet eller eventu-

elt er fortrinsberettigede, betyder reglerne om al-

ternativt opråb, at servitutter i visse tilfælde kapi-

taliseres, jf. retsplejelovens § 523, og indgår i de 

økonomiske krav, der ikke opnår dækning.9   

Når en servitut eller hæftelse tinglyses, kan der 

gives retsanmærkning for foranstillede priorite-

ter. Retsanmærkningens funktion er at advare 

om, at der ifølge tingbogen kan være hindringer 

for, at den berettigede opnår den prioritetsplads, 

                                                           
9 Se grundig gennemgang heraf i Hans Engberg: Usæl-
gelige ejendomme, Fuldmægtigen 2011.27 samt Mo-
gens Johansen: Tvangsauktion over fast ejendom og 
andelslejligheder, 3. udg., Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag 2012, s. 26 ff. Se også Jens Anker Ander-
sen: Alternativt opråb på 2. auktion i relation til ejen-
dommens byrder U.1993B.225; Jens Anker Andersen: 
Auktioner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. udg. 
1996, s. 337ff; Svend Trangled: Tvangsauktion over 
fast ejendom, Juridisk Forlag 1996, s. 165 ff.; Anders 

der angives i dokumentet, men retsanmærknin-

gen ændrer ikke på servituttens og berettigedes 

materielle retsstilling.  

Da tingbogen som register danner grundlag for 

vigtige retlige beslutninger vedrørende køb, salg 

og belåning af ejendomme, er processen vedrø-

rende indførelsen af rettigheder i tingbogen un-

derlagt kontrol hos Tinglysningsretten. Det har 

gjort tingbogen til et meget pålideligt register. 

Tinglysning af en rettighed i tingbogen betyder 

også, at den berettigede indkaldes af fogedretten 

i tilfælde af tvangsauktion, jf. retsplejelovens § 

564.10  Alt det har medført, at tingbogen også i et 

vist omfang er blevet anvendt til registrering og 

information om offentligretlige forpligtelser, som 

syntes særligt relevante i forbindelse med ejer-

skifte og belåning.  

Hvor tinglysning har en klar retsvirkning på et pri-

vatretligt grundlag, så er det mere uklart, hvilken 

rolle tinglysning spiller, når det drejer sig om for-

pligtigelser, som borgere og virksomheder har 

over for offentlige myndigheder. Den juridiske te-

ori vedrørende offentligretlige servitutter og ting-

lyste rådighedsindskrænkninger er ikke særlig vel-

udviklet. I nogle situationer er tinglysning påkræ-

vet for at beskytte de offentlige interesser over 

for konkurrerende private interesser. I andre til-

fælde er tinglysning kun en ordensforskrift, der 

ikke ændrer på rådighedsindskrænkningens ma-

terielle position, men blot tjener informationsfor-

mål.  

En offentlig myndighed kan for at varetage of-

fentlige interesser godt agere privatretligt, for ek-

sempel i sin egenskab af ejer af en ejendom. Her 

Ørgaard: Eksekutionsret. Materiel foged- og auktions-
ret, 2. udg. Jurist og Økonomforbundets Forlag 2016, 
s. 134;  
10 Dette gælder dog formentlig ikke med offentligret-
lige servitutter med prioritet forud for al pantgæld, jf. 
herved Jens Anker Andersen, Auktioner, 3. udg., Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag 1996, s. 344. I tilfælde 
af, at servitutten risikerer at bortfalde som følge af 
retsplejelovens § 573, stk. 2 skal den servitutberetti-
gede dog indkaldes. 
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er der ingen tvivl om, at tinglysningen af en ret-

tighed har de samme retsvirkninger for myndig-

heden som for borgere og virksomheder. Det kan 

diskuteres, om det samme gælder for aftaler, 

som myndighederne indgår i deres egenskab af 

myndigheder, og for påbud, forbud m.v., som 

myndighederne ensidigt pålægger borgere og 

virksomheder med eller uden en ledsagende øko-

nomisk kompensation.  

Professor dr.jur. Peter Mortensen skriver imidler-

tid, at også rådighedsindskrænkninger af offent-

ligretlig karakter skal tinglyses for at opnå omsæt-

ningsbeskyttelse, det vil sige beskyttelse mod 

godtroende tredjemand, og han henviser i den 

forbindelse til for eksempel ekspropriationer.11 

Der er da heller ikke i teorien tvivl om, at der gæl-

der et tinglysningskrav for netop ekspropriatio-

ner,12 men det er formentlig usikkert, i hvor høj 

grad det kan overføres til andre situationer, hvor 

det offentlige ikke indtræder i en ejers beføjelser 

eller overdrages visse privatretlige rettigheder 

over den pågældende ejendom.   

I forhold til generelle rådighedsindskrænkende 

regelsæt, som ved lov er pålagt visse ejendomme 

eller arealtyper, er udgangspunktet, at de ikke 

skal tinglyses for at opnå beskyttelse.13  Sker ting-

lysning alligevel, må det betragtes som en ren op-

lysning til fremtidige erhververe af ejendommen. 

Det passer med procedurereglen i den gældende 

skovlovs § 41, stk. 2, der ikke taler om egentlig 

tinglysning af fredskovspligt, men taler om, at 

fredskovspligten ”noteres” i tingbogen.  

Ser vi på myndighedernes afgørelser efter lovgiv-

ningen, er udgangspunktet også, at disse ikke skal 

tinglyses for at opnå beskyttelse mod godtroende 

aftaleerhververe. En tilladelse eller dispensation 

                                                           
11 Peter Mortensen: Tinglysning – rettigheder over fast 
ejendom, 3. udgave, 2001, Forlaget Thomson A/S 
2001, s. 176. 
12 Peter Mortensen: Tinglysning – rettigheder over fast 
ejendom, s. 184. Lene Pager Kristensen: Tinglysnings-
loven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag 1984, s. 48. Se også Jens Anker Andersen 
Auktioner, s.  338, der i øvrigt henviser til fredskovs-
pligten som en ”offentlig” servitut. 

efter naturbeskyttelses- eller planlovgivningen, 

herunder også de i tilladelsen opstillede vilkår, 

bevarer sin gyldighed, selvom den ikke er tinglyst, 

og ejendommen skifter ejer. Afgørelser med ka-

rakter af påbud, som for eksempel vejbyggelinjer, 

skal heller ikke altid tinglyses for at opnå gyldig-

hed mod fremtidige ejere.14 Anderledes med lov-

liggørelsespåbud, der – tinglyst eller ej – må gen-

tages over for den nye ejer i tilfælde af ejerskifte. 

Tinglysning af myndighedernes afgørelser eller 

vilkår i forbindelse hermed må således alene an-

ses som en oplysning til potentielle købere og 

långivere til den pågældende ejendom.  

Ud fra de generelle regler kan det altså være van-

skeligt at afgøre, om aftaler mellem skovlovsmyn-

digheden og ejeren af en ejendom kræver tinglys-

ning for at opnå beskyttelse mod senere erhver-

vere. På den ene side er der tale om en offentlig-

retlig rådighedsindskrænkning, der, som anført af 

Peter Mortensen, almindeligvis kræver tinglys-

ning. På den anden side kan aftalerne om urørt 

skov sammenlignes med almindelige vilkår i afgø-

relser om tilskud, som nok kan tinglyses, men 

hvor tinglysning må anses for en ordensforskrift, 

der ikke har betydning for aftalens gyldighed over 

for senere erhververe af ejendommen. 

Særlovgivningen indeholder ofte formuleringer 

om, at tinglyste forpligtigelser over for det offent-

lige har prioritet forud for al pantgæld. Det drejer 

sig både om rene økonomiske forpligtelser som 

skatter, forbrugsafregninger og afgifter, men til ti-

der også om rent servitutmæssige forpligtelser.15  

Skovlovens bestemmelser om tinglysning  
Prioritetsbeskyttelsen efter tinglysningslovens § 1 

omfatter kun ”rettigheder over en fast ejendom”. 

Det er derfor nødvendigt at identificere, hvilken 

13 Se bl.a. Lene Pager Kristensen: Tinglysningsloven 
med kommentarer, s. 48 ff. 
14 Se f.eks. Orla Friis Jensen, Miljøretten 1, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag 2006, s. 107. 
15 Se f.eks. § 5, stk. 2, i lov om Skjern Å Naturprojekt, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 1532 af 10. december 2015 
og § 13d, stk. 3, i lov om vandforsyning, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 118 af 22. februar 2018.  
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rettighed de statslige myndigheder har på grund-

lag af tinglyste aftaler, hvis disse skal anses som 

en prioritetsbeskyttet rettighed. 1989-lovens § 

21, som dannede grundlag for de første aftaler 

om urørt skov, gav myndighederne mulighed for 

at indgå aftale med ejeren om at overtage driften 

af særlige bevoksninger eller af hele skove. Det 

var altså retten til at drive skoven, som skovlovs-

myndigheden overtog for herefter at udnytte den 

til at lade skoven henligge urørt. 

Der var ikke knyttet nogen bestemmelser om 

tinglysning til 1989-lovens § 21. 1989-loven inde-

holdt kun en tinglysningsbestemmelse i relation 

til § 16 vedrørende aftaler om bevaring af træer 

og trægrupper. 1989-loven indeholdt heller ikke 

bestemmelser om plejeaftalernes prioritetsbe-

skyttelse forud for andre rettigheder hvilende på 

ejendommen.   

Det betyder, at aftaler om urørt skov indgået un-

der 1989-loven må vurderes på et almindeligt pri-

vatretligt grundlag. De har fået tildelt en prioritet 

på tinglysningstidspunktet og kan bortfalde på en 

eventuel tvangsauktion, såfremt de ikke får prio-

ritetsmæssig dækning, eller ejendommen oprå-

bes uden respekt for eksisterende byrder. Den 

slags situationer vil formentlig sjældent opstå, 

men fra praksis kan nævnes U 1930.551 vedrø-

rende Ørslevkloster. Her var der efter bygnings-

fredningslovens § 7 udbetalt et tilskud på 10.000 

kroner til gengæld for en tinglyst deklaration om 

bygningsfredning, og retten kom frem til, at da 

deklarationen udgjorde en frivillig overenskomst, 

måtte den efter de almindelige regler kunne bort-

falde ved tvangsauktion over ejendommen. 

Hjemmelsgrundlaget for aftalerne om urørt skov 

var ikke særlig klart i 1989-loven. § 21 gav mini-

steren mulighed for at overtage driften, men ikke 

nødvendigvis med det formål at lade skoven hen-

ligge uden drift. Med lovrevisionen i 1996 blev 

der med de nye §§ 18 og 18 a dels tilvejebragt en 

tydelig lovhjemmel for aftalerne om urørt skov, 

dels indført en udtrykkelig bemyndigelse for 

skovlovsmyndigheden til at tillade, at produkti-

onsmålet, som også i 1996 var skovlovens ud-

gangspunkt, blev fraveget. Bestemmelsen fik føl-

gende formulering: 

   § 18 Miljø- og energiministeren kan efter aftale 

med ejeren tillade, at et fredskovspligtigt areal 

med værdifuldt biologisk indhold får status som 

urørt skov. 

   Stk. 2. Hvis de hensyn, der er nævnt i § 1, stk. 2, 

taler for det, kan ministeren efter aftale med eje-

ren oprette en deklaration, hvorved enkelte træer 

eller grupper af træer i en skov bevares. 

   § 18 a Tilladelser og deklarationer efter § 18, stk. 

1 og 2, tinglyses og er bindende for ejere og inde-

havere af rettigheder over fast ejendom. Miljø- og 

energiministeren kan bestemme, at sådanne tilla-

delser og deklarationer oprettes og tinglyses for 

ejerens regning. 

I forhold til 1989-loven blev det med formulerin-

gen af § 18 uklart, hvilken rettighed der egentlig 

blev overdraget til skovlovsmyndigheden. Vedrø-

rende retsvirkningen af tinglysningen og aftaler-

nes prioritetsmæssige status var 1996-loven hel-

ler ikke klar. I bemærkningerne til § 18 a er blot 

anført, at ”tinglysningen sker for at gøre aftaleer-

hververe og kreditorer opmærksomme på den 

særlige status for disse arealer”. Der er hverken i 

lovens tekst eller forarbejder en stillingtagen til, 

om tinglysning må anses for en nødvendig sik-

ringsakt, eller hvilken prioritetsmæssig status af-

talerne har.  

Det betyder, at aftaler efter 1996-loven ligesom 

aftaler efter 1989-loven formentlig også kræver 

tinglysning for at opnå omsætningsbeskyttelse. 

Der er heller ikke noget sikkert holdepunkt for at 

tillægge dem fortrinsret i forhold til andre private 

servitutter og hæftelser med en bedre prioritets-

stilling. Konsekvensen er, at både aftaler indgået 

efter 1989-loven og 1996-loven principielt kan ri-

sikere at bortfalde ved en tvangsauktion. 

I den gældende skovlov fra 2004 lyder § 40 såle-

des: 

   § 40 Vilkår efter § 39, stk. 1, er bindende for 

ejere og indehavere af andre rettigheder over 
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ejendommen uden hensyn til, hvornår disse ret-

tigheder er stiftet. Miljø- og fødevareministeren 

kan lade vilkår af varig karakter tinglyse på ejen-

dommen for ejerens regning. 

   Stk. 2. Aftaler, der indgås efter §§ 18, 25 og 26, 

er bindende for ejere og indehavere af andre ret-

tigheder over ejendommen uden hensyn til, hvor-

når disse rettigheder er stiftet. 

   Stk. 3. Ministeren kan lade aftaler, der indgås ef-

ter §§ 18, 25 og 26, og afgørelser, der træffes efter 

§§ 19-21, tinglyse på ejendommen. 

Bestemmelsen i § 40, stk. 1, om, at vilkår er bin-

dende for alle ejere – nuværende og fremtidige – 

svarer til den almindelige teori. Vilkår i forbin-

delse med skovlovsafgørelser er således bin-

dende – ikke på grund af § 40, stk. 1, men ud fra 

den almindelige retslære. Selv uden § 40, stk. 1, i 

skovloven ville retsstillingen være den samme. 

§ 40, stk. 2, stifter en tilsvarende ordning for afta-

ler og omfatter blandt andet aftaler om urørt 

skov etableret i medfør af 2004-lovens bestem-

melser. I kraft af § 40, stk. 2 er disse aftaler bin-

dende, tinglyst eller ej, over for nuværende eller 

fremtidige rettighedsindehavere over ejendom-

men. De behøver altså ikke tinglysning.  

Det er uklart i forarbejderne, hvilket udgangs-

punkt der er forudsætning for bestemmelsen, det 

vil sige om bestemmelsen forudsætter, at aftaler 

ikke almindeligvis er bindende over for nuvæ-

rende og fremtidige rettighedshavere, eller om 

bestemmelsen ligesom § 40, stk. 1, alene genta-

ger det almindelige retlige udgangspunkt. I forar-

bejderne redegøres blot for, at aftalerne om 

urørt skov er bindende for ejere og indehavere af 

andre rettigheder over ejendommen, jf. stk. 2, og 

derfor kan tinglyses servitutstiftende forud for al 

pantegæld, jf. stk. 3. Heroverfor anføres det med 

hensyn til afgørelser efter §§ 19-21, at de ikke har 

                                                           
16 Grundlaget i forarbejderne for en sidestilling af afgø-
relser efter §§ 19-21 med fredninger må dog anses for 
tvivlsomt. 

behov for at blive tinglyst og derfor ikke er omfat-

tet af stk. 2, idet de i sig selv har bindende virk-

ning på tilsvarende måde som fredninger.16 

En ting er dog sikkert, § 40, stk. 3, er formuleret 

som en mulighed for ministeren for at lade afta-

ler om urørt skov tinglyse – ikke som en betin-

gelse. Sammenholdes der med § 40, stk. 2, er 

tinglysning ikke en nødvendig sikringsakt for afta-

ler indgået efter 2004-loven, men blot en oplys-

ning til potentielle købere og panthavere. Siden 

2017 har tilskudsbekendtgørelsen stillet krav om, 

at tilskuddet til skovejeren i forbindelse med 

urørt skov-forpligtelsen først kunne udbetales ef-

ter anmærkningsfri tinglysning af forpligtelsen, 

mens tilskudsbekendtgørelserne fra perioden 

2006-2017 gav mulighed for at aftale andre ord-

ninger.17  

Vores gennemgang af 25 tinglyste deklarationer 

om urørt skov viser, at det tilsyneladende er al-

mindeligt, at urørt skov-servitutterne er tinglyst 

med respekt for de på ejendommen hvilende ser-

vitutter og panthæftelser – både før og efter lov-

ændringen i 1996. Enkelte aftaler er forsynet med 

retsanmærkninger for allerede eksisterende ser-

vitut- og panthæftelser. I nogle tilfælde er der 

vedlagt samtykkeerklæringer fra panthavere. Ma-

terialet giver dog ikke grundlag for at vurdere, om 

det har været en generel praksis.  

En del af de servitutter, vi har gennemgået, er ef-

ter deres ordlyd begæret tinglyst forud for andre 

rettigheder over ejendommen – uanset at det 

som beskrevet er ganske tvivlsomt, om der har 

været hjemmel hertil. Vi har kun fundet en enkelt 

deklaration begæret tinglyst forud for servitutter 

og hæftelser med henvisning til 2004-lovens § 40.  

Samlet set tyder det på, at der ved aftalernes ind-

gåelse hverken før eller efter 1996-lovens vedta-

17 Se bekendtgørelse nr. 776 af 18. juni 2017 § 13. § 8 i 
bekendtgørelserne nr. 457 af 7 maj 2006, nr. 422 af 8. 
maj 2012 og nr. 956 af 27. juni 2016 gav mulighed for 
at aftale en anden ordning. 
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gelse har været den tilstrækkelige juridiske faglig-

hed til at sikre en klar retsstilling for aftalerne om 

udlæg af privat urørt skov.  

Retstilstanden er formentlig, at aftalerne indgået 

efter 1989-loven og 1996-loven kræver tinglys-

ning for at opnå omsætningsbeskyttelse og ikke 

nyder nogen fortrinsret i forhold til private servi-

tutter og hæftelser med en bedre prioritetsstil-

ling. Urørt skov-forpligtigelsen vil dermed, teore-

tisk set, kunne bortfalde ved en eventuel tvangs-

auktion. 

For aftaler indgået efter 2004-loven er situatio-

nen anderledes. Her må tinglysning anses for en 

ordensforskrift, og aftalerne om urørt skov går i 

kraft af skovlovens § 40, stk. 2 forud for andre 

hæftelser og byrder på ejendommen. Disse afta-

ler kan formentlig ikke bortfalde ved en eventuel 

tvangsauktion. 

4 Håndhævelse af afgørelser, aftaler 
og servitutter om urørt skov 

Det forhold at beskyttelsen af private arealer 

med aftaler om urørt skov er bygget op om et pri-

vatretligt instrument, påvirker mulighederne for 

at håndhæve forpligtelsen til at holde skoven 

urørt. Det gælder både i forhold til de skovejere, 

der har indgået aftalerne med skovlovsmyndighe-

den, og de skovejere, der blot har købt en ejen-

dom med en eksisterende tinglyst aftale. I forbin-

delse med aftaler mellem skovlovsmyndigheden 

og private lodsejere om at lade skovstykker hen-

ligge uden forstlig drift er der nemlig to centrale 

dokumenter. Der foreligger dels en afgørelse om 

udbetaling af tilskud efter skovlovens bestemmel-

ser, dels en aftale eller tinglyst deklaration. Hvor 

tilskudsafgørelsen med tilknyttede vilkår kan 

håndhæves via skovlovens almindelige tilsynsbe-

føjelser, kan den tinglyste deklaration kun hånd-

hæves med hjælp fra domstolene. Der er altså to 

parallelle spor for myndighedernes håndhævelse 

af samme forpligtelse. Hertil må bemærkes, at så-

fremt en aftale er indgået med en ejendoms nu-

værende ejer, har denne naturligvis gyldighed 

over for vedkommende efter aftalelovens regler - 

uafhængigt af, om aftalen er tinglyst eller ej. 

Civilretlig håndhævelse af aftaler om urørt skov 
Det må antages, at tinglyste deklarationer om 

urørt skov med skovlovsmyndigheden som påta-

leberettiget kan håndhæves civilretligt. Det inde-

bærer, at skovlovsmyndigheden lægger sag an 

ved de almindelige domstole, der skal fortolke 

servitutten. Her er de tinglyste servitutter om 

urørt skov, som vi har fundet eksempler på, gan-

ske forskellige i deres udformning. Oftest er de 

plejeaftaler, der indeholder de konkrete drifts-

mæssige forpligtelser på arealerne, ikke tinglyst – 

kun den mere overordnede forpligtelse til at lade 

skovstykket henligge ”urørt” er tinglyst. Det inde-

bærer en vis risiko for, at andre påvirkninger end 

regulær hugst, som for eksempel ændringer i de 

hydrologiske forhold, ikke vil blive anset for en 

overtrædelse af servitutten. 

I realiteten er sanktionsmulighederne ved over-

trædelser af servitutten også begrænsede. Ved 

en civilretlig håndhævelse kan myndigheden 

alene få dom for, at en servitut ikke er overholdt. 

Overholdelse af servitutten vil herefter skulle 

gennemtvinges via retsplejelovens § 532. Når det 

drejer sig om at lade et skovstykke henligge urørt, 

er fysisk gennemtvingelse formentlig illusorisk. 

Igangværende skovninger vil kunne stoppes – om 

nødvendigt med politiets hjælp, jf. retsplejelo-

vens § 498, stk. 2, men det vil for eksempel ikke 

stå i myndighedernes magt at gøre den tidligere 

urørte skov urørt igen, hvis der først er blevet 

skovet. Man vil ikke kunne genrejse de fældede 

træer eller på anden måde genetablere den 

skabte skovstruktur. Det kan det dog efter om-

stændighederne give mening med hjemmel i rets-

plejelovens § 529 at gennemtvinge, at fjernet træ 

og tømmer tilbageføres til arealet, eller at afvan-

dingsgrøfter m.v. lukkes.  

En del urørt skov-servitutter indeholder krav om 

tilbagebetaling af det medtagede tilskud, hvis de 

ikke overholdes, mens andre ikke gør. I en del af 

dem er tilbagebetaling af tilskuddet med tillæg af 
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renter formuleret som et alternativ til lovliggø-

relse, hvor servitutbestemmelserne kræves over-

holdt. Den slags bestemmelser giver reelt ejeren 

god mulighed for at frigøre sig for forpligtelsen til 

at lade skovstykket ligge urørt. 

Den civilretlige håndhævelse efter retsplejelo-

vens regler og med involvering af advokater og 

domstole vil for de fleste myndigheder være gan-

ske uvant og omkostningstung. Når skovlovsmyn-

digheden udøver sin påtaleret i henhold til servi-

tutterne, må det desuden ske med de begræns-

ninger, der følger af at være en offentlig myndig-

hed.18 På den baggrund er der meget, der taler 

for, at myndigheden ved grovere overtrædelser i 

praksis altid vil vælge en administrativ håndhæ-

velse af tilskudsafgørelsen i medfør af skovlovens 

tilsyns- og påbudsregler.  

Når det gælder mindre fravigelser, indebærer den 

civilretlige konstruktion, at dispensationer m.v. til 

indgreb på arealer med tinglyste aftaler om urørt 

skov kan gives ret formløst af Miljøstyrelsen med 

hjemmel i Miljøstyrelsens delegationsbekendtgø-

relse.19 Således fremgår det af en af de sager, vi 

har fået aktindsigt i, at Miljøstyrelsen ikke anser 

tilladelser til indgreb i urørt skov for også at inde-

bære en afgørelse efter skovloven. Med henvis-

ning til delegationsbekendtgørelsens § 48 er der 

endvidere ikke klageadgang for afgørelserne ved-

rørende servitutmæssige forpligtelser, og hvis di-

spensationerne fra urørt skov-forpligtigelserne 

alene behandles alene som et civilretligt anlig-

gende, får de klageberettigede organisationer får 

ikke afgørelserne sendt til underretning i henhold 

til skovlovens § 62, stk. 5.  

Administrativ og strafferetlig håndhævelse af afta-

lerne om urørt skov 
Med undtagelse af situationer, der falder ind un-

der planlovens § 43, kan myndighederne ikke 

                                                           
18 Se også Peter Pagh, Omsætning og regulering af fast 
ejendom, s. 127 samt Lars Ramhøj: Servituthåndhæ-
velse, U2001B.176 med henvisninger. 
19 Bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delega-
tion af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen § 27, 
stk. 1, nr. 56. 

håndhæve almindelige privatretlige servitutter 

ved myndighedspåbud. Det ligger fast i teori og 

praksis.20 Det er et åbent spørgsmål, om servitut-

ter af den karakter, som aftaler og deklaratio-

nerne om urørt skov har efter 1989-, 1996- og 

2004-loven, kan håndhæves ved myndighedspå-

bud. Imidlertid vil der under alle omstændigheder 

ligge en afgørelse om udbetaling af tilskud efter 

skovloven som grundlag for den tinglyste servitut. 

Overholdelse af vilkår i afgørelser indgået både 

efter 1989-loven og 1996-loven var underlagt 

skovlovsmyndighedens tilsyn og er det stadig, jf. 

2004-lovens § 48, stk. 2.21 Tilsidesættelse af vilkå-

rene i aftalerne efter 1989-loven og 1996-loven 

var underlagt bødestraf. 22  Tilsvarende gælder 

for aftaler indgået efter 2004-loven.23 Forældel-

sesfristen for strafansvar er 5 år.  

Den gældende skovlov indeholder imidlertid ikke 

hjemmel til at pålægge bøder for overtrædelse af 

vilkår i afgørelser indgået efter 1989- og 1996-lo-

ven. I normale overtrædelsessituationer er den 

manglende bødestraf for overholdelse af vilkår i 

tidligere afgørelser ikke noget problem. Her giver 

skovlovsmyndigheden blot påbud om overhol-

delse af vilkårene i den tidligere afgørelse, og her-

efter kan den manglende efterlevelse af påbud-

det straffes med bøde.  

Med aftaler om urørt skov forholder det sig imid-

lertid lidt anderledes. Værdien af den urørte skov 

ligger netop i, at den er urørt gennem længere 

tid. I tilfælde af skovning af arealer med urørt 

skov vil et efterfølgende påbud om ophør med 

skovningsaktiviteter på arealet være et ringe for-

svar for de naturværdier, der er søgt sikret ved et 

permanent udlæg af arealerne til urørt skov. 

Skovloven indeholder kun hjemmel til at påbyde 

ophør med ulovlige aktiviteter og forhold, og der 

20 Fra praksis f.eks. MAD 2018.299. 
21 1989-lovens § 27, stk. 2, 1996-lovens § 27, stk. 2, og 
2004-lovens § 48, nr. 2. 
22 1989-loven og 1996-lovens § 43, stk. 1, nr. 2.  
23 Lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019 § 65, 
stk. 1, nr. 4, jf. § 29 og § 65, stk. 3.  
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er ikke i den gældende skovlov hjemmel til at på-

byde genopretning af skade på skovnatur. Det vil 

i øvrigt heller ikke være meningsfuldt at tale om 

genopretning af en urørt tilstand.   

Tilbage står – formentlig utilsigtet – at overtræ-

delse af vilkår i ældre aftaler og afgørelser om til-

skud til urørt skov ikke er strafbelagt. Det er her 

nærliggende at overveje, om indførelse af bødes-

traf ville kunne virke præventivt i situationer, 

hvor for eksempel de produktionsmæssige vær-

dier overstiger de udbetalte tilskud, eller hvor 

uagtsomhed er årsag til, at der fældes og fjernes 

træ fra arealer med urørt skov.  

Heroverfor står dog, at alvorlige overtrædelser 

formentlig er sjældne. Ved vores besøg på arealer 

med tinglyste aftaler om urørt skov har vi kun i få 

tilfælde set fjernelse af træ, bevoksningsregule-

rende tiltag og rydninger med karakter af natur-

pleje – ikke tegn på egentlig skovdrift.  

5 Omfanget af aftaler om urørt skov 
I 2001 lavede den daværende Skov- og Natursty-

relsen en opgørelse over det samlede areal med 

deklarationer om urørt skov fra 1992 til 1999 og 

det samlede udbetalte kompensationsløb. 24 

Denne opgørelse viste, at der fra 1992 til 1999 

var udlagt 1.454 ha privat urørt skov, og at det 

havde kostet cirka 28 millioner kroner,25 hvilket 

svarer til cirka 37 millioner nutidskroner. Den 

gennemsnitlige erstatning pr. ha blev opgjort til 

19.000 kroner, svarende til cirka 25.000 nutids-

kroner.  I 2004 oplyste den daværende miljømini-

ster i et svar til Folketingets Miljø- og Planlæg-

ningsudvalg tilsvarende, at der var lavet aftaler 

om urørt skov på 1.500 ha i private skove.26 Her 

blev tallene fra 2001 således bekræftet. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en forespørgsel 

stillet deres nuværende oplysninger over arealer 

                                                           
24 Skov- og Naturstyrelsen: Den biologiske mangfoldig-
hed i skove - status for indsats og initiativer. Skov- og 
Naturstyrelsen 2001. 
25 Skov- og Naturstyrelsen: Den biologiske mangfoldig-
hed i skove - status for indsats og initiativer, s. 13. 

med aftaler om urørt skov til rådighed. Oplysnin-

gerne bygger ifølge Miljøstyrelsen på søgninger i 

den elektroniske tingbog og oplysninger hentet i 

Miljøstyrelsens eget edb-system Tilskov delvist 

suppleret med en individuel sagsgennemgang.  

På baggrund af Miljøstyrelsens data har vi opgjort 

omfanget af registrerede arealer med aftaler om 

urørt skov tinglyst fra 1992 til 1999 til 996 ha (ta-

bel 1). I forhold til Skov- og Naturstyrelsens opgø-

relse i 2001 er det totale areal med aftaler om 

privat urørt skov indgået i perioden 1992-1999 

reduceret med cirka en tredjedel. En del af forkla-

ringen på denne diskrepans kan ifølge Miljøstyrel-

sen bero på kvaliteten af opgørelserne fra 2001. 

Det har blandt andet ikke været muligt at gen-

finde en række sager, der dannede grundlag for 

2001-opgørelsen, ligesom 2001-opgørelsen mu-

ligvis har inkluderet fejlindtastninger, tidsbegræn-

sede aftaler eller aftaler vedrørende arealer, der 

ikke var private.  

Tabel 1: Tabellen viser det samlede antal ha med afta-

ler om urørt skov opgjort af Skov- og Naturstyrelsen i 

2001 og af os i 2020 på baggrund af Miljøstyrelsens 

nuværende data over privat urørt skov 

 
 
 
Årstal 

Skov- og Naturstyrelsen 
2001 

Vores opgø-
relse 2020 

Areal 
(ha) 

Tilskudstilsagn 
(mio. kr.) 

Areal 
(ha) 

1992 2 0,04 0.7 

1993 1 0,02 0 

1994 93 1,8 36 

1995 651 10,8 148 

1996 274 5,5 363 

1997 10 0,3 265 

1998 0 0 141 

1999 424 9,2 37 

I alt 1.455 27,7 996 
 

26 Svar af 26. februar 2004 til Folketingets Miljø- og 
Planlægningsudvalg. Miljø- og Planlægningsudvalget, 
Alm. del - bilag 622. Svar på spørgsmål 148. 
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Miljøstyrelsens data i perioden 1992-2000 bygger 

overvejende på søgninger på nøgleord i den elek-

troniske tingbog. Navngivningen af byrder i ting-

bogen følger ikke et fast etableret system, og det 

kan efter vores opfattelse ikke udelukkes, at der 

også er sager, som Miljøstyrelsen blot ikke har 

kunnet genfinde.  

Derudover er der usikkerhed på arealopgørel-

serne. I de enkelte aftaler om urørt skov er der 

angivet et areal. Dette areal svarer sjældent til 

hverken det matrikulære areal eller det faktiske 

areal bedømt ud fra en sammenligning af de ved-

hæftede kort med ortofoto. De 996 ha er opgjort 

på baggrund af Miljøstyrelsens digitalisering af 

kortene i de enkelte aftaler, og der kan være fejl 

som følge af denne digitaliseringsproces. Disse 

usikkerheder kan dog ikke forklare den store di-

skrepans i forhold til opgørelsen fra 2001.  

Tilsvarende kan der være usikkerhed med hensyn 

til fastlæggelsen af årstallet for den enkelte af-

tale. I Miljøstyrelsens data afspejler årstallet ting-

lysningstidspunktet for aftalen, hvor det i Skov- 

og Naturstyrelsens opgørelse fra 2001 muligvis 

afspejler tidspunktet for aftalens indgåelse.  

Baseret på Miljøstyrelsens nuværende data finder 

vi endvidere, at der samlet set i årene 2000 til 

2019 kun er sikret 731 ha med privat urørt skov i 

Danmark (tabel 2). Miljøstyrelsens data for denne 

periode bygger overvejende på journaludtræk fra 

styrelsens sagsbehandlingssystem Tilskov.  I vores 

opgørelse baseret på Miljøstyrelsens data finder 

vi, at der samlet set fra 1992-2019 kun er 1.933 

ha med aftaler om privat urørt skov i Danmark.  

I Naturpakken, som blev vedtaget af regeringen 

og dens støttepartier i maj 2016, opgjorde  Miljø- 

                                                           
27 Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti: Aftale om Natur-
pakke, Miljø- og Fødevareministeriet 2016, Bilag 3. 
28 Oplyst af Miljøstyrelsen pr. mail d. 22.06.2020. Se 
Vivian Kvist Johannsen, Johannsen, Trine Dippel, Peter 
Friis Møller, Jacob Heilmann-Clausen, Rasmus Ejrnæs, 
Jørgen Bo Larsen, Karsten Raulund-Rasmussen, Seba-
stian Kepfer Rojas, Bruno Bilde Jørgensen, Torben Riis-
Nielsen, Hans Henrik Bruun, Philip Francis Thomsen, 

og Fødevareministeriet det samlede areal af eksi-

sterende privat urørt skov til 2.700 ha.27  Ifølge 

Miljøstyrelsens nuværende data kommer arealet 

med aftaler efter skovloven tinglyst i perioden 

1992-2016 imidlertid kun op på 1.742 ha, jf. tabel 

2.  

Tabel 2: Tabellen viser det samlede antal ha med afta-

ler om urørt skov i perioden 2000-2019 opgjort på 

baggrund af Miljøstyrelsens data 

 
Tinglys-
ningsår 

Nye 
arealer 

(ha) 

Akkumuleret 
fra 2000 

(ha) 

Akkumuleret 
fra 1992 

(ha) 

2000 0 0 996 

2001 194 194 1190 

2002 3 197 1193 

2003 25 222 1218 

2004 366 588 1584 

2005 0 588 1584 

2006 0 588 1584 

2007 0 588 1584 

2008 0 588 1584 

2009 4 592 1588 

2010 31 623 1619 

2011 10 633 1629 

2012 0 633 1629 

2013 10 643 1639 

2014 3 646 1642 

2015 47 693 1689 

2016 53 746 1742 

2017 1 747 1743 

2018 90 837 1833 

2019 100  937 1933 

I alt  937 937 1933 
 

I opgørelsen i forbindelse med Naturpakken ind-

gik formentlig 813 ha med skov sikret ved fred-

ninger.28 Hvilke fredninger der er tale om, er 

Anne Eskildsen, Jesper Reinholt Fredshavn, Erik Dahl 
Kjær, Thomas Nord-Larsen, 
Ole H. Caspersen, Gro Kampp Hansen:  Evaluering af 
indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 - 
2012. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Københavns Universitet 2013. 
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imidlertid ganske usikkert. I Miljøstyrelsens nu-

værende data over fredet skov indgår for eksem-

pel både statsskov og traditionelle landskabsfred-

ninger, hvor de fredede arealer siden er sprunget 

i skov som følge af manglende naturpleje.  

Kun for årene 2017 og frem findes der offentligt 

tilgængelige data om urørt skov på private area-

ler.29 Det drejer sig imidlertid ikke om arealer 

med aftaler, men om arealer, hvor der er givet til-

sagn om tilskud, såfremt en aftale indgås. Lods-

ejere, der har fået tilsagn om tilskud til udlæg af 

urørt skov, kan i op til 2 år vælge at tiltræde eller 

fratræde tilsagnet. Arealerne, der vises af Miljø-

styrelsen, siger således ikke noget om, hvor der 

rent faktisk er sikret private arealer med urørt 

skov.  

Til trods for Naturpakkens opgørelse af arealer 

med privat urørt skov til 2.700 ha kan det for nu-

værende kun dokumenteres, at der er sikret godt 

og vel 1900 ha privat urørt skov inden for en peri-

ode på knap 30 år. 

6 Konklusioner og anbefalinger 
To tredjedele af Danmarks artsrigdom er knyttet 

til skovene.30 Skovene udgør således et vigtigt ha-

bitat for størstedelen af de danske svampe-, 

plante- og dyrearter. Vores viden om Danmarks 

skovnatur bygger i vidt omfang på vores forplig-

telser i forbindelse med habitatdirektivet, hvor 

Danmark hvert sjette år afrapporterer bevarings-

status for de danske habitatnaturtyper til EU-

Kommissionen. Her vurderes det, at Danmarks 10 

skovnaturtyper er i den ringeste tilstandskategori 

på nationalt niveau, nemlig stærkt ugunstig.31   

                                                           
29 https://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?profile=pri-
vatskovtilskud. Efter arbejdet med artiklen var afslut-
tet i juni 2020 har Miljøstyrelsen ultimo september 
2020 offentliggjort mere kortmateriale over privat 
urørt skov fra 1992 og frem på Miljøgis. Dette kortma-
teriale svarer omtrent til det forfatterne har haft ad-
gang til. 
30 Anders Højgaard Petersen m.fl. 2016: Bevarelse af 
biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den 
nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens 

Hovedårsagen til den ringe bevaringstilstand er 

manglen på gamle bevoksninger med store træer, 

stående og liggende dødt ved i skovene samt del-

vis mangel på nektar- og pollenressourcer fra 

blomstrende træer og buske. En tredjedel af de 

arter, der er tilknyttet skovnatur, er nemlig sær-

ligt tilknyttet gamle træer og dødt ved. Set i for-

hold til hele Danmarks natur er 20-25 % af de 

danske svampe-, plante- og dyrearter således til-

knyttet skove med gamle træer og dødt ved. De 

største trusler for skovnaturen er forstlig drift 

med hugst af store træer og udtynding af bevoks-

ninger samt fjernelse af dødt og døende ved. Der-

til kommer også afvanding.32 På den baggrund 

står urørt skov øverst på forskernes liste over be-

varingsstiltag, der skal stoppe tabet af skovbiodi-

versitet. 33  

Skovloven af i dag indeholder grundlæggende tre 

krav til fredskovspligtige arealer: 1) et forbud 

mod for skovformål uvedkommende byggeri m.v. 

2) nogle krav til skovdriften på arealerne og 3) 

nogle krav til beskyttelse af naturen på arealerne. 

Kravene til beskyttelsen af naturen på arealerne 

drejer sig reelt kun om nogle få bestemmelser om 

beskyttelse af egekrat og løvskovsbryn. Forbud-

det mod byggeri m.v. og de få krav, der stilles til 

driften med hensyn til hugst, dyrehold og forde-

lingen af bevoksede og ubevoksede arealer, bi-

drager til at bevare fredskovspligtige arealer med 

skov til produktionsformål, men beskytter som 

sådan ikke naturen i skovene.  

I tillæg til de umiddelbare krav indeholder skovlo-

ven et sæt anmelderegler og aftalebeføjelser, der 

tager sigte på at opfylde habitatdirektivets krav til 

beskyttelse af udpegningsgrundlaget i Natura 

andre samfundsgoder. Center for Makroøkologi, Kø-
benhavns Universitet.  
31 Jesper Fredshavn m.fl. 2019: Bevaringsstatus for na-
turtyper og arter – 2019. Habitatdirektivets Artikel 17-
rapportering. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Cen-
ter for Miljø og Energi 2019. 
32 Jesper Fredshavn m.fl. 2014: Bevaringsstatus for na-
turtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rappor-
tering. Århus Universitet, DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi.  
33 Ibid 30. 

https://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?profile=privatskovtilskud
https://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?profile=privatskovtilskud
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2000-områder. Med afsæt i disse kan Miljøstyrel-

sen efter lovens §§ 18-21 give konkrete og indivi-

duelt udformede påbud om beskyttelse af udpeg-

ningsgrundlaget i Natura 2000-områder.  

Endelig indeholder skovloven en hjemmel for mi-

nisteren til at give tilskud til private skovejere, 

herunder tilskud til udlægning af urørt skov for at 

fremme biodiversitetsformål. Der er altså tale om 

et helt centralt instrument i den langsigtede for-

bedring af skovenes naturindhold. De individuelt 

tilpassede aftaler og det manglende kortmateri-

ale gør det imidlertid umuligt i praksis at evaluere 

effekten af udlæg af urørt skov som naturbeskyt-

telsestiltag. 

Overordnet set efterlader denne stikprøveunder-

søgelse af private aftaler vedrørende urørt skov 

det indtryk, at den valgte retlige konstruktion 

ikke fungerer. Denne vurdering bygger på, at de 

nødvendige, sikre informationer vedrørende are-

alernes beliggenhed og aftalernes indhold er gan-

ske vanskeligt tilgængelige både for myndigheder 

og borgere. Det kan lede til utilsigtede brud på 

urørt skov-forpligtelsen – ikke kun i form af skov-

ninger, men for eksempel også i form af rydnin-

ger af lysåbne arealer og bevoksningsregulerende 

indgreb, som vi har set på vores besøg. 

Det er også kritisabelt, at der kan rejses beretti-

get tvivl om indholdet af de regler i lovgivningen, 

som tinglysningerne er sket på baggrund af, og af 

retsvirkningen af tinglysningen eller manglen på 

samme. Dertil kommer, at der i den individuelle 

udformning og lokale tinglysning af aftalerne til-

syneladende i flere tilfælde ikke har været den 

fornødne bevidsthed om tinglysningens funktion.  

Endelig er det ud fra et åbenheds- og retssikker-

hedsperspektiv kritisabelt, at den valgte ordning 

giver Miljøstyrelsen mulighed for som eneste på-

taleberettiget at give formløse dispensationer til 

indgreb i urørt skov uden at følge de almindelige 

regler om orientering og klageadgang for ejeren 

og de klageberettigede organisationer. 

Det er samlet set vores vurdering, at der ikke er 

nogen fordele ved den valgte privatretligt inspire-

rede reguleringsmodel, der skal håndhæves via 

domstole og fogedret, frem for en ren offentlig-

retlig baseret regulering, der kan håndhæves ad-

ministrativt og strafferetligt.  

Det er derfor vores anbefaling, at de individuelle 

deklarationer om sikring af privat urørt skov over-

vejes erstattet med en bestemmelse i skovloven, 

der beskytter konkrete geografisk angivne arealer 

mod forstlig drift og fjernelse af ved samt for bio-

diversiteten uhensigtsmæssig ændring af hydro-

logi og andre økologiske faktorer. Denne bestem-

melse kunne omfatte de nuværende servitutbe-

lagte aftaler og kunne med fordel indrettes som 

en generel regulering med et forbud kombineret 

med en dispensationsbeføjelse samt eventuelt en 

hjemmel for ministeren til at fastlægge regler på 

området.  

En dispensationsbeføjelse vil ikke nødvendigvis 

svække beskyttelsen af arealerne med urørt skov. 

For det første gives der allerede nu ”dispensatio-

ner” i form af tilkendegivelser fra Miljøstyrelsen 

som påtaleberettiget. I forbindelse med forhand-

lingerne om 2004-loven blev det oplyst til Folke-

tingets Miljø- og Planlægningsudvalg, at ophæ-

velse af den servitutmæssige forpligtelse helt 

undtagelsesvist kunne ske efter gensidig overens-

komst mellem den berørte skovejer og Miljømini-

steriet, men en dispensationsbeføjelse kunne 

også for eksempel udnyttes til at tillade aktive re-

staurerings- og plejetiltag, såsom lukning af grøf-

ter og dræn samt etablering af skovgræsning.  

Samlet set ville man med en bestemmelse om 

urørt skov i skovloven kunne rydde op i virvaret 

af tinglyste deklarationer – helt ligesom man 

gjorde med fredskovspligten i 1935, da den, som 

beskrevet i indledningen, blev til en generel rå-

dighedsindskrænkning med prioritet forud for pri-

vatretlige hæftelser. I forhold til spørgsmålet om 

erstatning i henhold til grundlovens § 73 er det 

vores vurdering, at intensiveringen af regulerin-

gen ved at gå fra individuelle aftaler til en generel 

lovbestemmelse i langt de fleste tilfælde vil være 
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marginal. Det bygger vi på de 25 aftaler, vi har 

gennemlæst. 

Vores opgørelse viser, at der kan rejses betydelig 

tvivl om omfanget af privat urørt skov. De area-

ler, der ikke kan genfindes i forhold til Skov- og 

Naturstyrelsens opgørelse fra 2001 og Miljø- og 

Fødevareministeriets opgørelse i Naturpakken fra 

2016, kan måske skyldes manglende tinglysninger 

af indgåede aftaler, intetsigende navngivning af 

deklarationerne i forbindelse med oprettelsen el-

ler overgangen til den digitale tingbog eller de be-

grænsede søgemuligheder, den digitale tingbog 

rummer. Usikkerheden kan dermed formentlig 

også tilskrives brugen af tingbogen som geogra-

fisk register. En ny bestemmelse i skovloven 

kunne derfor med fordel indeholde et krav om, at 

geografiske data vedrørende udlagt eller udpeget 

urørt skov er offentlige. Samlet set ville det bi-

drage til en bedre sikring af arealerne og på sigt 

muliggøre en evaluering af, hvorvidt effekten af 

aftaler om udlæg af urørt skov som naturbeva-

ringstiltag virker efter hensigten. 

Hvad kommunale og statsejede arealer dispone-

ret til urørt skov angår, er de ikke beskyttet mod 

utilsigtet hugst eller anden drift gennem hverken 

lovgivning eller tinglyste aftaler. Beskyttelsen lig-

ger alene i, at arealerne er angivet som urørt 

skov. Der er tale om administrative dispositioner 

på baggrund af politiske aftaler.34 Udlæg af stats-

ejet urørt skov er ikke omfattet af politiske for-

lig,35 og det betyder, at arealerne kan overgå til 

anden anvendelse, såfremt miljø- og fødevaremi-

nisteren beslutter det.  

Ministeren vil i praksis formentlig ikke frit og upå-

agtet kunne træffe beslutning om at genoptage 

en form for drift eller pleje af de statslige arealer 

                                                           
34 Se f.eks. for Frederikshavn Kommune Referatet fra 
Teknisk Udvalgs møde 10. august 2020, hvor kommu-
nen med henvisning til Biodiversitetskonventionen og 
FN’s verdensmål besluttede at øge arealet med kom-
munal urørt skov fra 79 til 110 hektar.  
35 For seneste oversigt over gældende politiske forlig 
se Finansministeriets oversigt over gældende forlig pr. 
1. april 2019, Finansudvalget 2017-18 endeligt svar på 
spørgsmål 466. 

disponeret til urørt skov. Det vil formentlig på-

kalde sig politisk opmærksomhed, og ultimativt 

vil det kunne imødegås politisk med et mistillids-

votum fra et flertal i Folketinget i henhold til 

grundlovens § 15.  

Det er uvist, om der har været politiske overvejel-

ser om en egentlig lovfæstet beskyttelse af de 

statslige og kommunale arealer disponeret til 

urørt skov. Der er ikke tegn herpå i de officielle 

politiske dokumenter. Alligevel kunne det overve-

jes, om ikke statslige arealer med urørt skov 

skulle nyde samme retlige beskyttelse som pri-

vate arealer. Det er ganske vist usædvanligt med 

en lovfæstet normering af ministres udøvelse af 

driftsmæssige beføjelser – men det kendes for 

eksempel også fra den nytænkende 1935-lov, 

hvor al statslig skov blev gjort fredskovspligtig. Al-

ternativt kan overvejes en anden retlig beskyt-

telse –  bestemmelser, der normerer ministerier-

nes driftsmæssige beslutninger kan således også 

fastsættes efter bemyndigelse både i bekendtgø-

relses-36 og cirkulæreform37. Endelig er der ek-

sempler på, at der ”lovgives” for den slags i forar-

bejderne.38 

 

36 Se f.eks. bekendtgørelse nr. 1514 af 14. december 
2006 om pleje af fortidsminder § 2. 
37 Se f.eks. cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 
om vedligeholdstilsyn af statens bygninger. 
38 Se f.eks. bemærkningerne til naturbeskyttelseslo-
vens § 52, Lovforslag nr. L 70 af 24. oktober 1991, FT 
sp. 1482. 


