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1. Velkomst
Carsten With Thygesen bød velkommen og glædede sig over, at alle Skovrådets medlemmer var
repræsenteret ved mødet. Han konstaterede, at tidsrammen for mødet var kort, og at der derfor ville
blive taget udgangspunkt i de to underudvalgs forarbejde samt i de diskussionspunkter, Skovrådet
umiddelbart kunne blive enige om. Han mindede om, at Skovrådets medlemmer havde fået tilsendt
mødemateriale i god tid før mødet – tre uger – for at muliggøre at alle kunne være velforberedte til
drøftelserne af de forelagte udkast til anbefalinger. Han konstaterede, at det var det rette tidspunkt at
give anbefalinger på set i lyset af regeringens planer for en klimahandlingsplan og en natur- og
biodiversitetspakke.
Han bød velkommen til Sofus Rex, kontorchef for landbrugskontoret i Miljø- og Fødevareministeriets
departement.
2. Godkendelse af dagsorden
(Til godkendelse)
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Frokostpausen blev forlænget med 15 min.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 13. november 2019
(Til godkendelse)
Referatet blev godkendt med følgende ændringer:
Den af Vivian Kvist Johannsen omtalte ”smule mere” dødt ved på Naturstyrelsens arealer på side
3 ændres til "betydeligt mere" med tilføjelse af en note om, at VKJ havde opgjort det til 50% mere.
Efter spørgsmål fra Henrik Wejdling om angivelserne af mængden af dødt ved i ensaldrende
driftsskov versus i uensaldrende naturskov tilføjes en forklarende note i referatet fra d. 13. november.
4. Afrapportering fra underudvalg om skovrejsning samt efterfølgende drøftelse af
anbefalinger
(til drøftelse og mulig vedtagelse af anbefalinger)
Carsten With Thygesen konstaterede, at Skovrådet den 7. februar 2020 fik tilsendt et notat om
skovrejsning udarbejdet af skovrejsningsunderudvalget [Kristian Gernow (formand), Michael Glud,
Jes Bejer, Sofie Tind Nielsen, Johan Tesdorpf]. Notatet bestod af baggrundsafsnit og 15 forslag til
anbefalinger.
Han foreslog at Skovrådet, efter et kort oplæg fra underudvalget, gennemgik de 15 anbefalinger én for
én med henblik på at nå frem til de anbefalinger, et samlet Skovråd kunne enes om. Han gav ordet til
formand for underudvalg om skovrejsning, Kristian Gernow.
Kristian Gernow præsenterede kort resultaterne af underudvalgets arbejde.
Herefter indledte formanden drøftelserne om Skovrådets mulige anbefalinger om skovrejsning som
klimavirkemiddel.
[Note: Skovrådet, med undtagelse af de universitetsudpegede medlemmer, enedes efterfølgende den 1.
april om endelige anbefalinger om fremme af skovrejsning som klimavirkemiddel. Disse blev med et
følgebrev fra formanden samt identificerede forskningsbehov fra de universitetsudpegede medlemmer
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fremsendt til miljøministeren den 24. april 2020. Følgebrev, anbefalinger og identificerede
forskningsbehov kan ses på Skovrådets hjemmeside1.]

5. Afrapportering fra underudvalg om biodiversitet samt efterfølgende drøftelse af
anbefalinger
(til drøftelse og mulig vedtagelse af anbefalinger)
Carsten With Thygesen konstaterede, at Skovrådet den 7. februar 2020 fik tilsendt et notat om
biodiversitet i produktionsskov udarbejdet af underudvalg om biodiversitet [Niels Otto Lundstedt
(formand), Lisbet Christoffersen og Nora Skjernaa]. Han foreslog, at Skovrådet, efter et kort oplæg fra
underudvalget, gennemgik notatet med henblik på at nå frem til de anbefalinger, et samlet Skovråd
kunne enes om. Han gav ordet til formanden for underudvalget Niels Otto Lundstedt og slog fast, at
underudvalget fik mulighed at lave sproglige rettelser efter mødet grundet den korte tidsramme på
mødet.
Niels Otto Lundstedt præsenterede kort resultaterne af underudvalgets arbejde.
Herefter indledte formanden drøftelserne om Skovrådets mulige anbefalinger om biodiversitet i
produktionsskov.
[Note: Skovrådet, med undtagelse af de universitetsudpegede medlemmer, enedes efterfølgende den 1.
april om endelige anbefalinger om fremme af biodiversitet i produktionsskov. Disse blev med et
følgebrev fra formanden samt identificerede forskningsbehov fra de universitetsudpegede medlemmer
fremsendt til miljøministeren den 24. april 2020. Følgebrev, anbefalinger og identificerede
forskningsbehov kan ses på Skovrådets hjemmeside1.]
6. Eventuelt
Vivian Kvist Johannsen orienterede om, det i skovstatistikkerne rapporterede fald i mængden af
dødt ved i skovene siden 2015 havde vist sig at bero på en fejl i dataoverførslerne. Der var i stedet tale
om en svag stigning. [Note: En ny revideret Skovstatistik 2018 med de rette tal og grafer er blevet
publiceret2.]
Carsten With Thygesen orienterede om, at han via sekretariatet havde modtaget en henvendelse
fra en borger om glansbladet hæg og gyvel.
7. Næste møde
Punktet blev udskudt pga. tidsmangel. Det næste møde blev efterfølgende planlagt til d. 24. juni 2020.
8. Evaluering af mødet
Punktet blev udskudt pga. tidsmangel.

Skovrådets udtalelser og anbefalinger: https://skovraadet.dk/udtalelser/
Revideret udgave af Skovstatistik 2020: https://ign.ku.dk/samarbejde-med-ign/forskningsbaseretraadgivning/skovovervaagning/danmarks-skovstatistik/
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