Biodiversitetsindsats –
i de danske skove 1992 - 2012
Workshop 27. november 2012 kl. 10:00 – 16:00
Skov & Landskab, Københavns Universitet
Rolighedsvej 23, Frederiksberg
Baggrund:
Danmark er oprindelig overvejende et skovland med en biodiversitet, der i stort omfang knytter sig til
skovenes økosystem. Skove plantet efter fredskovsforordningen (1805) har som udgangspunkt ikke en høj
biologisk mangfoldighed, og kun ca. 35.000 ha af Danmarks skovareal er oprindelig skov. Derfor har der
siden biodiversitetstopmødet i Rio i 1992 været fokus på at iværksætte tiltag i de danske skove (statslige
som private), der skulle gavne biodiversiteten. Således udarbejdede det daværende SNS i 1994
Naturskovsstrategien, hvis primære formål det var at udlægge urørt skov og gamle driftsformer
(stævningsskov, græsning og plukhugst). I 2002 opstillede det nationale skovprogram yderligere en
målsætning om, at 10 % af det samlede skovareal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som det
primære driftsformål. På baggrund af den Naturnære Handlingsplan fra 2005 drives statsskovene i dag efter
principperne for naturnær skovdrift, der bygger på naturens egne processer.
Når biodiversiteten skal sikres i et langsigtet perspektiv, er det naturligvis nødvendigt at starte med et
billede af hvilket udgangspunkt vi har i dag. Vi skal vide hvilke virkemidler og biotoper vi skal bygge videre
på, hvilket potentiale der er for at øge biodiversiteten gennem nu afprøvede virkemidler. Der er derfor sat
gang i et projekt med opgave at foretage en evaluering af effekten af de virkemidler, der er blevet iværksat
de seneste 20 år. Projektdeltagere kommer fra KU, AU, GEUS samt en række eksterne eksperter.
Formål
Workshoppen er et forum hvor indledende data og analyser vil blive præsenteret for en række personer
med relation til skove og biodiversitet. Målet med dagen er at få input til den afsluttende fase af
evalueringen der skal afsluttes i marts 2013.
Program:
10:00 - 10:15
10:15 - 10.45
10:45 - 11:15
11:15 - 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 - 15:45
15:45 – 16:00

Velkomst
Introduktion og baggrund
Indledende analyser vedr. virkemidler
Indledende analyser vedr. aktuelle skovstrukturer
Indledende analyser vedr. arter
Sammenfatning
Frokost
Dialog - forventning, nye data, input til analyse – i grupper
Kaffe & kage
Opsamling og input fra grupperne – i plenum
Videre proces for evalueringen og tak for i dag.

Venlig hilsen Vivian Kvist Johannsen, Projektleder.
Tilmelding:
Senest d. 20. november 2012,
via e-mail til Trine Marie Dippel( trinedippel@life.ku.dk ) - Emne: Workshop biodiversitet i 20 år

