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Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde d en 13. november 
2009. 
 
I mødet deltog: 
Niels Elers Koch (Formand) Skov & Landskab 
Tine Eggertsen   HedeDanmark 
Hans M. Hedegaard  Dansk Skovforening 
Jens Kristian Poulsen  Dansk Skovforening 
Henrik Wejdling  Dansk Ornitologisk Forening 
Per Hilbert   De Danske Skovdyrkerforeninger 
Trine Skov   Friluftsrådet 
Jan Kunstman (stedfortræder) Nepenthes 
Vivian Kvist Johannsen  Skov & Landskab 
Nora Skjernaa Hansen  Danmarks Naturfredningsforening 
Tommy Dybbro  WWF 
Karen Post (stedfortræder) Landbrug & Fødevarer 
Jette Baagøe  Forskningsråd for Natur og Univers 
Mogens Mikkelsen   Davinde Savværk A/S 
 
Følgende medlemmer deltog ikke: 
Lars Hvidtfeldt  Landbrug & Fødevarer  
Michael Stoltze  Danmarks Naturfredningsforening 
Astrid M. W. Wodschow  Nepenthes 
 
Fra sekretariatet deltog   
Agnete Thomsen(Vicedirektør) 
Mads Jensen (Kontorchef) 
Arne Jørgensen  
Susanne Worm  
Jonas Fredsted Villadsen (referent)  
 
Nyt medlem af Rådet.  
Formanden bød alle velkommen og orienterede om at Lars Hvidtfeldt aflø-
ser Michael Brockenhuus-Schack som repræsentant for Landbrug & Føde-
varer. Lars Hvidtfeldt var til dagens møde forhindret i at deltage. 
 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde og godken delse af dagsor-
den 
Referatet fra mødet den 24. - 25. juni blev godkendt uden yderligere be-
mærkninger. Formanden foreslog en mindre omstrukturering i dagsordnen 
således at punkt 8 - orientering om implementering af artikel 12 rykkedes op 
under punkt 6 - Brev fra skovforeningen vedr. artikel 12. Desuden forslog 
formanden en orientering fra rådets medlemmer under evt. Dagsordnen 
blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
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2) Skovplan  
Formanden opsummerede kort baggrunden for punktet. På Ministerens op-
fordring på mødet den 24. juni udarbejdede Skovrådets medlemmer et ud-
kast til et Kommissorium for et Skovpolitisk Udvalg, der skulle udarbejde et 
udkast til Ministerens Skovplan. Udkastet til Kommissorium blev som lovet 
sendt til ministeren 10. juli.  
 
Mads Jensen SNS, orienterede kort om at arbejdet med en Skovplan var i 
proces, jf. også departementschefens svar til Skovrådets formand.  
 
Formanden foreslog, at Skovrådet udsender en pressemeddelelse. Den 
skal fokusere på de gode intentioner i Ministerens arbejde med en ny Skov-
plan og samtidigt signalere, at der i lyset af de mange udfordringer skovene 
står over for, er behov for hurtigst muligt at få nedsat et Skovpolitisk Udvalg, 
der kan komme med et udkast til Ministerens Skovplan. Formanden fore-
slog endvidere at Forest day 3 den 13. december, vil være en oplagt dag til 
at udsende en sådan pressemeddelelse. Rådet var enig i disse forslag, og 
det aftaltes på det grundlag, at Skovrådet som minimum vil få en uge til at 
komme med kommentarer til Formandens udkast til pressemeddelelse. 
 
3) Vildtagre i skov 
Punktet blev drøftet på sidste skovrådsmøde, hvor SNS blev bedt om at 
tage kontakt til DMU for at skaffe mere viden om emnet. Mads Jensen, SNS 
orienterede om, at SNS havde taget kontakt til DMU, som oplyste, at DMU 
ikke havde konkret viden om emnet og at DMU for nærværende ikke arbej-
der med problematikken.  
Det konstateredes blandt flere af rådets medlemmer at praksis havde over-
halet juraen i forhold til vildtagre. Der er derfor et behov for at indsamle vi-
den om regler og praksis.    
 
Formanden konkluderede følgende: 
 

1. Karen Post, Landbrug & Fødevarer undersøger nærmere hvilke reg-
ler som er gældende for nærværende og koordinerer med Sekretari-
atet med henblik på, at der foreligger et skriftligt oplæg herom til 
næste møde. 

 
2. Tine Eggertsen, Hededanmark samler katalog over best practice 

mhp på forelæggelse på næste møde.  
 

3. Skov & Landskab undersøger hvad de måtte have af viden på om-
rådet og informerer herom på næste møde. 

 
Endeligt referat af skovrådsmødet den 13.11 sendes af SNS til Vildtforvalt-
ningsrådets formand Anders Lassen til orientering vedr. dette. 
 
 
4) Skov og Klima - mobilisering af energitræ  
Vivian Kvist Johannsen, Skov & Landskab fortalte om skovenes rolle som 
en del af løsningen på klimaudfordringerne. 
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Skov & Landskab mener, at der skal mere fokus på skovenes rolle i klima-
sammenhæng, idet de kan medvirke til en reduktion af CO2-udledningen 
samtidig med, at klimatilpasningen vil medføre udfordringer for skovdriften 
og skovbeskyttelsen.  
Efter en bordrunde konkluderede formanden, at budskabet om de positive 
effekter, skovene har i forhold til optag og lagring af Co2 – hvis skovene 
drives bæredygtigt, medtages i den pressemeddelelse, som Skovrådet vil 
udsende den 13. december. 
 
4b) Orientering om Forest day 3  
Mads Jensen orienterede kort om at Miljøministeriet i samarbejde med bl.a. 
den internationale skovforskningsinstitution CIFOR og Skov & Landskab 
den 13. december arrangerer en Skovkonference med fokus på skov og 
klima. Konferencen afholdes som et sidearrangement til COP 15 og vil fore-
gå i Falkoner Centret. Mandag den 14. december arrangeres som en del af 
Forest Day 3 arrangementet en ekskursion, som vil tage deltagerne på 3 
forskellige ture i de nordsjællandske skove. 
Der har været overvældende tilmelding og man har allerede været nødsa-
get til at lukke for registrering. SNS vil undersøge mulighederne for at sikre 
deltagelse for de af Skovrådets medlemmer som ikke har fået sig registre-
ret, men som ønsker at deltage.  
 
5) Herkomstkontrol/kåring  
 
Formanden indledte med at erklære sig selv for inhabil, idet Skov & Land-
skab har økonomiske interesser forbundet med kåringsarbejdet. Skovrådet 
ønskede, at formanden alligevel ledte forhandlingerne under dette punkt.  
Punktet var også på dagsordnen ved sidste møde, hvor man ikke nåede at 
behandle punktet udtømmende. Formanden gav orden til Jens Kr. Poulsen 
som kort orienterede om, at Dansk Skovforening, ser det som et problem, 
hvis mangel på finansiering medfører at 100 års erfaring med herkomstkon-
trol og kåring går tabt.  
 
Rådets medlemmer var enige om at herkomstkontrollen og kåringsarbejdet 
er vigtigt og at det skal videreføres, så mange års erfaring ikke går tabt.  
 
Formanden konkluderede, at Skovrådet sender et brev til Fødevareministe-
riet, hvori der gøres opmærksom på, at Skovrådet finder, at statslig medfi-
nansiering er en forudsætning, hvis ikke mange års erfaring med herkomst-
kontrol og kåring skal gå tabt. Formanden sender udkast til kommentering 
hos Skovrådet inden afsendelse. 
 
 
6) Brev fra Skovforeningen vedr. artikel 12 
Orientering om implementering af artikel 12 blev givet under dette punkt. 
Formanden gav ordet til Mads Jensen, som kort orienterede om den gene-
relle implementering af Habitatdirektivets artikel 12 vedr. særlig artsbeskyt-
telse. Beskyttelsen, jf. artikel 12, skal opfattes som artsbeskyttelse og ikke 
individbeskyttelse, hvilket åbner op for at man skal se beskyttelsen bredere. 
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SNS vil nedsætte en følgegruppe som inddrages i forhold til den praktiske 
implementering af artikel 12.  
  
Derefter gav formanden ordet til Hans Hedegaard, Skovforeningen som 
havde bedt om at få punktet på dagsordnen. Hans Hedegaard gjorde op-
mærksom på, at brevet ikke snævert skulle ses som en følge af de nye reg-
ler som følge af artikel 12. Det skulle mere opfattes som et oplæg til en ge-
nerel moralsk diskussion om det forøgede ansvar, der pålægges skovejere, 
som følge at de generelt ændrede rammer for skovbruget herunder artikel 
12. Konkret efterlyser Skovforeningen metoder til, at den forøgede risiko, 
der er ved den stadigt stigende andel af skovens træer, der skal efterlades 
til naturligt død og henfald, ikke kommer til at medføre en tilsvarende for-
øgelse i antallet af ulykker med ansvarspådragelse af skovejeren. 
 
Rådets medlemmer havde generelt forståelse for problemet. Flere af med-
lemmerne tilkendegav, at der i forbindelse med implementering af artikel 12 
skulle bruges sund fornuft. Rådet støtter SNS’ plan om nedsætte en følge-
gruppe, hvor organisationerne inddrages i forhold til den praktiske imple-
mentering af artikel 12.  
 
7) Opstilling af testmøller i Østerild klitplantage  (bilag vedlagt).  
Formanden gav ordet til Nora Skjernaa Hansen, DN som forklarede at man 
ønskede punktet sat på dagsordnen eftersom, man var utilfreds med be-
slutningsprocessen for samt placeringen af et testcenter for vindmøller i 
fredskov i et stort sammenhængende naturområde. Ved evt. fastholdelse af 
denne placering, ønsker DN, at der inden projektet vedtages udarbejdes en 
plan for etablering af erstatningsskov. Der tages stilling til forholdet til skov-
loven i den kommende anlægslov. 
Rådets medlemmer var enige om, at man bør råde ministeren til at indar-
bejde krav til projektet om etablering af erstatningsskov , der som minimum 
opfylder skovlovens almindelige regler og praksis (dvs. op til 200 %, hvis sko-

ven vurderes som (tilstrækkelig) værdifuld ifølge Skovlovens formål), hvis det 
endeligt besluttes at placere testcentret i Østerild klitplantage og fjerne op til 
1500 hektar skov. Formanden konkluderede, at han på Rådets vegne sen-
der Ministeren et brev herom uden forudgående høring af brevet i Rådet. 
 
8) Orientering om:   
 
Natura 2000 implementering.  
Mads Jensen, SNS orienterede kort om, at forslagene til Natura 2000-
planer vil blive sendt i forhøring hos myndighederne inden den offentlige 
høring.  
I forhøringen vil også de organisationer, som er repræsenteret i Vand- og 
naturrådene, få mulighed for at se planforslagene. Organisationerne har 
dog først mulighed for at sende kommentarer til planforslagene i den offent-
lige høring. Det nærmere tidspunkt for forhøring og offentlig høring er ikke 
fastlagt endnu. 
  
Artikel 12 implementering generelt.  
Behandlet under pkt. 6 
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Habitatdirektivet: Debat om tilstandsvurderingssystem for skove og EU-
afrapportering.  
Agnete Thomsen, SNS orienterede kort om sagen som har medført at mini-
steren har bedt om at få udarbejdet en redegørelse. 
  
Skovbrugsforantaltninger 2009.  
Mads Jensen, SNS orienterede kort om søgningen i forhold de forskellige 
tilskudsordninger og konkluderede, at der havde været stor søgning i for-
hold til samtlige ordninger. 
 
Næste møde 
Der var enighed om, at der er behov for et møde inden sommerferien, og at 
Sekretariatet sender mødekort herom med ud med udkast til referat fra mø-
det. 
 
Evt. 
Rådets medlemmer orienterede om diverse arrangementer og aktiviteter.  
 
 


