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Til Skovrådet

Udkast til referat af Skovrådets 1. møde den 21. oktober 2008
I mødet deltog:
Niels Elers Koch
Tine Eggertsen
Hans M. Hedegaard
Jens Kristian Poulsen
Henrik Wejdling
Per Hilbert
Trine Skov
Vivian Kvist Johannsen
Karen Post (stedfortræder)
Nora Skjernaa Hansen (stedfortræder)
Michael Stolze
Jette Baagøe
Astrid M. W. Wodschow
Tommy Dybbro

Formand
HedeDanmark
Dansk Skovforening
Dansk Skovforening
Dansk Ornitologisk Forening
De Danske Skovdyrkerforeninger
Friluftsrådet
Skov & Landskab
Dansk Landbrug
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Forskningsråd for Natur og Univers
Nepenthes
WWF

Følgende medlemmer deltog ikke:
Mogens Mikkelsen
Michael Brockenhuus-Schack
Katrine Hahn Kristensen

Davinde Savværk A/S
Dansk Landbrug
Danmarks Naturfredningsforening

Fra sekretariatet deltog Agnete Thomsen (Vicedirektør), Mads Jensen
(Kontorchef) og Anders Esgaard Christensen (referent)
Dagsorden for mødet:
1. Velkomst inkl. bordrunde
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Godkendelse af referat fra mødet den 9. juni 2008
4. Skovbrugets rolle i regeringens grønne vækstvision - Grøn Vækst
5. Processen for udarbejdelse af ny erstatningsskovsbekendtgørelse
6. Næste Skovrådsmøde
7. Meddelelser fra medlemmerne
8. Evt.
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1. Velkomst inkl. bordrunde
Formanden Niels Elers Koch bød velkommen til det nye Råd og til dette
ekstraordinære møde. Han redegjorde for sin beslutning om at sammenkalde Rådet med relativt kort varsel med det hovedformål at samle det nye
Skovråd og at drøfte regeringens arbejde med ”grøn vækst” i relation til
skovene.
Herefter var der en kort præsentationsrunde fra alle medlemmer.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordnen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af Referat fra mødet den 9. juni 2008
Hans M. Hedegaard redegjorde kort for sine ændringsforslag til pkt. 8. vedr.
formuleringer i skovloven for hhv. klageregler til Natura 2000 og tolkning af
VVM-krav i vejledningen til skovloven.
Referatet blev ikke godkendt da bemærkningerne fra DS ikke var indskrevet
i det endelige referatudkast med synlige ændringer. Da de øvrige medlemmer ikke havde haft lejlighed til at se ændringerne tydeligt blev det derfor
besluttet at referatet fra mødet den 9. juli fremsendes til alle med synlige
ændringsforslag med henblik på godkendelse ved næste møde.
Formanden ridsede godkendelse af fremtidige referater op som følger:
Referatet udsendes efter et møde og alle har derefter 14 dage til at returnerer kommentarer. Kommentarerne indarbejdes, idet formanden kontaktes i
tvivlstilfælde, hvorefter referatet bliver lagt ud på hjemmesiden. Det endelige
referat godkendes formelt på det efterfølgende møde i Rådet.
4. Skovbrugets rolle i ”grøn vækst”
Niels Elers Koch introducerede emnet, regeringens kommissorium og lagde
op til debat om skovenes rolle.
Dansk Skovforening sendte den 12. september 2008 et brev Fødevareministeren og Miljøministeren vedr. skovenes potentiale i den grønne vækstvision. Hans M. Hedegaard oplyste, at foreningen ikke havde fået respons på
brevet.
Der var blandt medlemmerne bred enighed om, at regeringens grønne
vækstvision er et positivt tiltag, men der var samtidig stor undren over, at
skovenese rolle i visionen ikke er mere tydelig.
Alle medlemmer var derfor enige i Formandens idé om at skrive et brev fra
Rådet til Miljøministeren med kopi til økonomi- og erhvervsministeren vedr.
skovenes rolle i forhold til kommissoriets mål med Grøn Vækst.
Det blev besluttet, at Formanden skulle udarbejde og sende et udkast til
brevet samme aften således, at alle Rådets medlemmer havde mulighed for
at give deres kommentarer. Fristen for kommentarer/ændringsforslag blev
besluttet til søndag den 26. oktober 2008, kl. 18.
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Formanden vil herefter indarbejde de kommentarer, der skønnes at være
enighed om, og sende brevet.
Kommer der ikke noget ud af henvendelsen fra Skovrådet, og får skov ikke
en væsentlig rolle som virkemiddel i regeringens grønne vækstvision, vil
Rådet overveje at pege på et behov for en selvstændig skovpolitisk redegørelse.

5. Processen for udarbejdelse af ny erstatningsskovsbekendtgørelse
Mads Jensen oplyste at Skov- og Naturstyrelsen ønsker at inddrage Skovrådet i processen, og redegjorde for status af arbejdet samt forløbet de næste måneder.
I uge 43 sender Skov- og Naturstyrelsen et notat vedr. ændringer i bekendtgørelsen om erstatningsskov til Rådets medlemmer, med ønske om
bidrag og kommentarer inden 3. nov. 2008. De indkomne bidrag tilsendes
alle Skovrådets medlemmer som grundlag for en drøftelse på næste skovrådsmøde.
Efter drøftelse af emnet på næste skovrådsmøde udarbejder SNS et udkast
til ny bekendtgørelse, som sendes i offentlig høring.
6. Næste skovrådsmøde
Det næste skovrådsmøde afholdes hos Skov- og Naturstyrelsen, mødesal 3.22 den 19. november. Med forbehold for ændringer er tidspunktet
indtil videre kl. 14-17.
Formålet med mødet er bl.a. drøftelse af revisionen af erstatningsskovsbekendtgørelsen jf. pkt. 5. Der ønskes endvidere opfølgning på punkterne 3,
5, 6 og 10 i referatet fra det sidste møde 9. juni 2008.
På mødet skal datoen for næste møde i juni 2009 bl.a. drøftes, og mulige
emner/oplæg skal diskuteres. Det vil blive forsøgt, at få Miljøministeren til at
deltage, så han kan møde medlemmerne og alle de interesser, de repræsenterer.
7. Meddelelser fra medlemmerne
En bordrunde med nyt fra medlemmerne.
8. Evt.
Intet.
Afslutning på mødet
Efter mødet var skovrider Klaus Waage Sørensen, SNS Hovedstaden guide
ved en gåtur rundt i området ved Slettehus, Jægersborg Dyrehave.
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