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Gisselfeld Kloster 
Jan Henning Olsen 
Formand for lokalafdeling Næstved 
   

   

  

 

Kære Jan Henning Olsen, 

 

Miljøstyrelsen har modtaget to anmeldelser, oprindeligt indsendt til Næstved 

Kommune onsdag den 25. maj 2021, hvori anmelder fremsender klage over 

ødelæggelse af individer af arten Tyndakset Gøgeurt, som tilhører orkidéfamilien 

og er fredet jf. artsfredningsbekendtgørelsens § 14, stk. 2.  

 

Baggrund 

Miljøstyrelsen er blevet oplyst om, at der er sket skade på en bestand af arten 

Tyndakset Gøgeurt i den sydøstlige del af Sønderskov i Næstved Kommune. 

Skaden er formodentligt sket ved, at man ved skovningen har anvendt 

bæltekøretøjer, og at der i processen er kørt hen over, samt lagt kvas/grenbunker 

ovenpå, individer af Tyndakset Gøgeurt.  

 

Gisselfeld Kloster oplyser, at man som en del af skovningen, kører i faste vognspor 

med fælde-bunkelægger på bæltefødder, for at skåne skovbunden bedst muligt. 

Man påtænker fremover at udlægge permanente kørespor med 15-18 meters 

mellemrum. 

 

Gisselfeld Kloster oplyser, at man ikke havde kendskab til forekomsten af 

Tyndakset Gøgeurt i Sønderskov forud for skovningen. Screeningen af området 

har været foretaget vha. App’en for Beskyttet Natur og Miljøgis. Maskinfører er 

pålagt at ajourføre sig med Beskyttet Natur samt får udleveret kortmateriale af 

skovfogeden, hvis der er særlige hensyn på arealet. 

 

Reglerne 

Artsfredningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om 

fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt)  

Tyndakset Gøgeurt er fredet og arten er omfattet af bilag 2 i 

artsfredningsbekendtgørelsen, hvormed der er forbud mod at arten beskadiges 

eller fjernes fra dennes voksested jf. § 14, skt. 2.   

 

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde, jf. § 19 dispensere fra bestemmelserne i § 14, 

stk. 2.   
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Jævnfør § 34 i artsfredningsbekendtgørelsen, kan der ved overtrædelse af § 14 

straffes med bøde.  

 

 

Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse 

Screeningen har inden skovning været mangelfuld, og i henhold til ovenstående 

regler skal Gisselfeld Kloster fremadrettet sikre en mere grundig screening i 

forbindelse med skovning eller andet naturpleje.  

 

Gisselfeld Kloster skal fortsat sikre, at Tyndakset Gøgeurt og andre fredede arter 

ikke beskadiges i forbindelse med skovningen. Dette ved hjælp af orientering i 

databaser (fx Arter.dk) eller om nødvendigt ved indhentning af relevant 

fagpersonel.  

Miljøstyrelsen henstiller til, at kørsel på den berørte bestand af Tyndakset Gøgeurt 

ophører øjeblikkeligt, at sporet omlægges uden om bestanden, og at kvas- og 

grenbunker fjernes fra placeringen med orkidéer. 

 

Fremtidige permanente spor skal anlægges med hensyn til Tyndakset Gøgeurt og 

andre fredede arter.  

 

Om nødvendigt skal Gisselfeld Kloster ansøge om dispensation fra 

artsfredningsbekendtgørelsens § 14, til eksempelvis flytning af individer, skulle det 

blive nødvendigt i forbindelse med anlægning af spor. 

 

Begrundelse 

Lodsejeren har ved skovning, pligt til at udføre en tilstrækkelig screening af 

arealet, for at sikre sig at skovningen foregår i overensstemmelse med gældende 

lovgivning. 

Miljøstyrelsen hæfter sig dog ved, at ødelæggelsen af Tyndakset Gøgeurt, ved 

skovningen i Sønderskov, ikke er sket forsætligt eller med grov uagtsomhed. Da 

Gisselfeld Kloster, skovfogeden og maskinfører ikke har haft kendskab til 

bestanden.  

 

Klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. 

artsfredningsbekendtgørelsens § 33.  

 

 

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte undertegnede.  

  

Kopi af denne afgørelse sendes til anmeldende parter.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Julian Dons Henriksen 

+45 21 58 18 61 

judhe@mst.dk 

 


