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1. Velkomst 
Formanden bød velkommen til Rådets sidste møde i år. 
 
2. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Godkendelse af referater fra den 9. juni og den 21. oktober 2008 
De to referater blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Oplæg til Skovrådet om revision af reglerne vedr. erstatningsskov 
Mads Jensen fra Skov- og Naturstyrelsen gav et rids over status for be-
kendtgørelsen om erstatningsskov og herefter redegjorde Formanden for 
hvordan dette pkt. på dagsordenen håndteres. 
 
Eva Lassen, som har udarbejdet det udsendte notat, introducerede det kort 
og gav et historisk rids om baggrunden for notatet.  
 
Herefter stillede Rådet spørgsmål til, og debatterede de 6 pkt. i notatet og 
nedenfor er kommentarer og holdninger sammenfattet i punktform: 
 
Vedr. undtagelse fra kravet om erstatningsskov 
På nuværende tidspunkt kræves erstatningsskov for alle arealer, som administreres 
under skovloven, med mindre det drejer sig om arealer under 0,5 ha.. 
En ændring i bekendtgørelsen kunne bestå i en lempelse fra dette krav, således at 
der gives dispensation fra erstatningsskov, for arealer som eksempelvis ikke er eller 
har været bevokset, eller slet ikke er egnede til bevoksning. 
Rådets kommentarer: 
 Friluftsbehov skal også tænkes med i ny bekendtgørelse. 
 Skovlovens formål må ikke gå tabt i forbindelse med ændringer af bekendtgø-

relsen. 
 Ændringen er uvæsentlig fordi det er så få arealer, som der det gælder. 

 
Vedr. puljeordningen 
Eksisterende skov kan anvendes som erstatningsskov, hvis man anlagde den med 
dette formål. 
Denne ordning ændres ikke, men der etableres en administrativ praksis så den 
bliver mindre besværlig og ikke belaster skovlovsmyndigheden 
Rådets kommentarer: 
 Positivt at ordningen medfører skovrejsning, som måske kan blive til fredskov på 

et senere tidspunkt. 
 
Vedr. habitatbekendtgørelsen 
Indholdet skal ikke ændres men blot samordnes med habitatbekendtgørelsen. 
Rådets kommentarer: 
 Hvis et Natura 2000 område ødelægges, skal der være en eller anden form for 

kompenserende foranstaltninger. 
 
Vedr. råstofgravning 
Det er lagt op til en smidigere beregning af erstatningsarealets størrelse i visse 
tilfælde, fx hvis arealerne løbende reetableres med skov. 
 Ingen bemærkninger. 
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Vedr. Naturklagenævnets afgørelse af 20. juni 2008 
 Flere af medlemmerne havde bemrækninger til dette pkt. og der henvises til de 

skriftlige indlæg, der var fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen forud for mødet, 
idet bemærkningerne tog udgangspunkt heri. 

 Friluftsrådet bemærkede at en lempelse af reglerne på området skal begrænses 
til et minimum. 

 
Vedr. Skov- og Naturstyrelsens praksis 
 Ingen bemærkninger. 

 
Skov- og Naturstyrelsen takkede Rådets medlemmer for bidrag til opgaven, 
og udsender udkast til den nye bekendtgørelse i ekstern høring primo 2009 
efter indarbejdelse af input fra mødet. 
 
5. Offentlig – Privat partnerskab (OPP) 
På mødet den 9. juni gav Dansk Skovforening, udtryk for at de lokale grøn-
ne partnerskaber, efter deres overbevisning, ikke kan løfte alle ønskerne 
om partnerskaber. 
 
Som opfølgning herpå gav Formanden ordet til Hans Hedegaard, som 
nævnte, at der ikke endnu var kommet noget ud af deres ønske om fremti-
dige OPP. Der ønskes et bredere samarbejde med kommunerne. Dansk 
Skovforening vil evt. gå videre med en artikel om OPP. 
 
6. Brev vedr. Grøn Vækst 
Formanden orienterede om, at Ministeren endnu ikke har svaret på Skovrå-
dets henvendelse om Grøn Vækst.  
 
På baggrund af spørgsmål fra Skovrådet redegjorde Agnete Thomsen for 
status på GV, som forventes klar primo 2009. 
 
Igen blev vigtigheden af brevet om GV til Ministeren pointeret fra flere af 
Rådets medlemmer. 
 
7. Orientering om tilskudsrunden (§ 25) 
Efter ønske fra medlemmerne på sidste møde redegjorde Pernille Karlog for 
tilskudsordningen til § 25 og kunne oplyse, at ansøgningsfristen var 1. sep-
tember 2008 og at SNS inden denne dato modtog 30 ansøgninger for i alt 
ca. 2-4 mio. kr. fordelt på 147 ha. Det er overvejende private ejere af mindre 
skove (<200 ha), som har søgt tilskud.  
 
De relativt få ansøgere kan, ifølge HedeDanmark, skyldes tidsfristen, som lå 
ret kort tid (ca. en måned) efter lanceringen af ordningen.  
 
Det samlede beløb er ikke 100 % opgjort endnu, da der er problemer med 
at behandle nogle af ansøgningerne. Flere ansøgere har misforstået ord-
ningen og søgt om tilskud til noget, som hører under tilskudsordningen for 
særlig drift. 
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Skovrådet ønsker overblik over alle tilskudsordninger samt en oversigt over 
hvad der ønskes beskyttet under § 25 ordningen, og det blev derfor beslut-
tet at sende disse oversigter til Rådet inden næste møde i juni 2009. 
 
8. Orientering om Natura 2000 skovplanlægningen 
Mads Jensen orienterede om at ministerudvalget for Grøn Vækst har be-
sluttet, at der går endnu et par måneder før vand- og naturplanerne sættes i 
høring. 
 
Der blev spurgt om den efterfølgende høringsproces også bliver rykket i 
forlængelse heraf og dertil svarede Agnete Thomsen at den formelle høring 
godt kan gennemføres sideløbende med forhøringen, og at der arbejdes for 
at tidsplanen overholdes. 
 
9. Orientering om habitatdirektivets artikel 12 
Mads Jensen orienterede ganske kort om at Habitatdirektivets Artikel 12 
fortsat er på lovprogrammet, men ikke er sendt i høring endnu. Der følges 
op på status på næste møde.  
(Red: lovforslaget er efterfølgende sendt i ekstern høring umiddelbart før jul 
med frist for kommentarer til 12.1.2009) 
 
10. Orientering om revision af stormfaldsloven 
Mads Jensen redegjorde kort for, at revisionen af Lov om stormflod og 
stormfald fortsat er på lovprogrammet. Processen er udskudt en smule i 
forhold til den forventede 1. behandling i december 2008, men det er pla-
nen, at den er med i forårssamlingen 2009 og således forventes behandlet i 
Folketinget i løbet af denne periode.  
 
Dansk Skovforening gjorde det igen klart, at de fortsat ønsker deadline for 
tilmelding til forsikringsordningen ophævet, så det ikke kun er muligt ved 
ejerskifte. Man kunne fx operere med en karenstid på én måned eller lign., 
jf. pkt. 10 i referatet fra den 9. juni 2007. 
 
11. Emner/oplæg til møde i juni 2009  
Næste møde kommer til at ligge i perioden mellem 10. juni og den 23. juni 
2009 (nærmere oplysninger tilgår) og vil vare 3-4 timer, alt efter hvor mange 
punkter, som bliver sat på dagsordenen. Der vil være en fælles middag, og 
dagen efter vil der være ekskursion til et eller flere naturområder.  
 
Skov- og Naturstyrelsen undersøger om der er mulighed for at overnatte i 
området omkring Vejle og afholde en ekskursion dagen efter til Trelde Næs 
ved Fredericia. Alternativt kan der være mulighed for primitiv overnatning i 
området og middag på en nærliggende restaurant. Mødekort og nærmere 
information sendes rundt til medlemmerne så snart det er muligt. 
 
Skovrådet ønskede igen en orientering om punkterne 8, 9 og 10 i dette refe-
rat og havde derudover følgende forslag til punkter til dagsordenen: 
 
 Fladefærdsel – offentlig adgang til naturen 
 Herkomstkontrol/kåring (Skovforeningen har et oplæg) 
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 Klima og CO2 i skov (Skov & Landskab) 
 Skovrejsning (DN, Nora Skjernaa Hansen) 
 Mål fra 1989 om fordobling af skovareal i forhold til klimatopmødet (Grøn 

Vækst, Michael Stolze) 
 Generelt emne om naturnær skovdrift og Skov- og Naturstyrelsens hand-

lingsplan herom (Niels Elers Koch) 
 
 Vildtagre (Michael Stolze) 

 
 
12. Meddelelser fra medlemmerne 
Ingen meddelelser. 
 
13. Evt. 
a) 
Mads Jensen orienterede kort om Finansloven for 2009 og gjorde opmærk-
som på at konsulentordning, produktudviklingsordningen og produktafgifts-
fonden ikke længere er på finansloven.  
 
Skovrådet fandt det vigtigt at gøre ministeren opmærksom på konsekven-
serne af lukningen at de nævnte ordninger. Alle var derfor enige i Forman-
dens forslag om at sende et brev til Ministeren, som gør rede for disse kon-
sekvenser. Formanden udarbejder et udkast, der fremsendes den 
24.11.2008 og alle har derefter indtil 30.11.2008 til at sende kommentarer. 
 
De danske skovdyrkerforeninger uddelte et ark med oplysninger om skov-
rådgivningen i tal og konsulentordningen generelt og gjorde opmærksom på 
at skovdyrkerforeningerne nødvendigvis måtte tilpasse deres aktiviteter i 
lyset af de bortfaldne midler fra konsulentordningen. 
 
b) 
Michael Stolze havde ønsket et punkt på dagsordenen vedr. vildtagre i skov 
og redegjorde kort for problematikken, som efterfølgende blev debatteret.  
 
Michael Stoltze foreslog, at Rådet ser på skovloven i forhold til vildtagre og 
om det evt. kan give konflikter i forhold til biodiversitet og formålet med lo-
ven. Emnet tages op på næste møde. 
 
c) 
Punktet om skovrejsning tages op igen på næste møde, da tiden var knap. 
 
d) 
Vivian Kvist Johansen orienterede om udgivelse af "Skove og plantager 
2006" og Thomas Nord-Larsen, Skov & Landskab gav en præsentation af 
nogle nøgletal fra publikationen. Skovrådets medlemmer fik hver et eksem-
plar af Skove og plantager 2006. Hele publikationen vil blive lagt på Skov & 
Landskabs hjemmeside. 
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