
NOTAT   

   

    

   

  

Naturplanlægning, 

naturprojekter og skov 

J.nr. NST-39-00018 

Ref. Marfi 

Den 17. december 2013 

 

      

Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den 3. december 2013, kl. 9.30-12, hos 

Friluftsrådet 

 

 

På Skovrådsmødet deltog:  

Niels Elers Koch (Formand)  Udpeget af miljøministeren 

Nora Skjernaa Hansen  Danmarks Naturfredningsforening 

Jonas Geldmann  Danmarks Naturfredningsforening 

Henrik Wejdling  Dansk Ornitologisk Forening 

Niels Otto Lundstedt  Dansk Skovforening 

Hans M. Hedegaard  Dansk Skovforening  

Trine Skov Nielsen  Friluftsrådet 

Michael Glud   HedeDanmark 

Troels Garde Rasmussen  Kommunernes Landsforening 

Lars Hvidtfeldt  Landbrug & Fødevarer 

Svend J. Christensen  De Danske Skovdyrkerforeninger 

Jan Kunstmann  Verdens Skove 

Vivian Kvist Johannsen  Københavns Universitet, Skov & Landskab 

Jesper Fredshavn  DCE, Nationalt Center for miljø og Energi, Århus Universitet 

Astrid Wodschow   WWF Verdensnaturfonden   

 

 

Fra Naturstyrelsen deltog:  

Helle Pilsgaard 

Peter Illsøe, under punkt 3 

Gertrud Knudsen 

Thomas Vestergaard-Nielsen 

Erik Buchwald 

Martin Fischer (referent) 

 

Afbud: 

Uffe Jakobsen (Danske Træindustrier) 

Christina Føns (Kommunernes Landsforening), afløst af Troels Garde Rasmussen 

Bettina Nygaard (DCE, Århus Universitet), afløst af Jesper Fredshavn 

 

 

Dagsorden: 
1) Godkendelse af dagsorden  

2) Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2013 

3) Skovenes biodiversitet 

Oplæg v. Carsten Rahbek, professor, Københavns Universitet  

4) Nyt nationalt skovprogram 

5) Orientering om oktoberstormen 28. oktober 2013 
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6) Urnegravsteder i skoven – vejledning til administrationsgrundlaget 

7) Forsyningssikkerhedsafgift (Tentativt punkt) 

8) Meddelelser fra medlemmerne og Naturstyrelsen 

 Skriftlig orientering om evaluering af skovrejsningsordning for privat skovrejsning 

(1998-2012)  

 Skriftlig orientering om status på international skovpolitik  

 Mundtlig orientering om status på tilskudsområdet og det kommende 

Landdistriktsprogram 

 Ny lovbekendtgørelse til adm. af skovloven 

 Svar fra ministeren på brev om skovtræsygdomme fra Skovrådet  

 Mundtlig orientering om produktionsafgiftsfond for Juletræer og Pyntegrønt 

 Øvrige meddelelser fra medlemmerne 

 

9) Næste møde.  

 

10) Evt.   
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1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden foreslog at godkende dagsordenen og tage pkt. 3 Skovenes biodiversitet før pkt. 2 

Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2013 

 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

Skovrådets behandling af punktet:  

Med den foreslåede ændring blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2013 (bilag 2.1) 

Formanden spurgte, om der var yderligere bemærkninger til referatet, idet han konstaterede, at 

bemærkninger fra Friluftsrådet, Dansk Skovforeningen, DOF og Danske Træindustrier tidligere er 

modtaget og indarbejdet.  

 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

Skovrådets behandling af punktet:  

Referatet blev godkendt. Dog havde Jesper Fredshavn et par rettelser, som efterfølgende er 

indarbejdet i referatet. Referatet kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: Skovrådet 

 

Formanden foreslog, at referatet fremadrettet får en mere generel karakter, således at der ikke 

længere anvendes citering af medlemmer i referatet, medmindre det enkelte medlem specifikt ytrer 

ønske om det i en given sag. Skovrådet kunne tilslutte sig dette. 

 
3. Skovenes biodiversitet. Oplæg v. Carsten Rahbek, professor, Københavns 
Universitet (bilag 3.1) 

Resumé: I forlængelse af debatten om biodiversitet i skovene har formanden ønsket at få en debat af 

emnet og har indbudt Carsten Rahbek til at give et oplæg. 

 

Indstilling: Til orientering og drøftelse. 

 

Carsten Rahbek gav et indlæg for Skovrådet, men ønskede ikke, at hans power point præsentation 

udsendtes til Skovrådets medlemmer.  

 

Skovrådets behandling af punktet: 

På baggrund af Carsten Rahbeks indlæg debatterede Skovrådet emnet. Formanden takkede Carsten 

Rahbek og konkluderede, at debatten afspejlede, at der efter hans opfattelse var enighed i Skovrådet 

om: 

 
1. At det er vigtigt at bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed, således som det også 

fremgår af Skovlovens formål. 
2. At der er behov for klare målsætninger for skovenes biodiversitet og for at operationalisere 

disse. 
3. At der derfor er et stort behov for: 

a. at specificere omfanget og karakteren af de truede arters behov for forbedrede 
levevilkår; samt 

b. at tilvejebringe et videnbaseret katalog over virkemidler til at bevare og øge skovenes 
biologiske mangfoldighed. Kataloget bør indeholde en definition af de enkelte 
virkemidler, og bør udarbejdes parallelt med processen frem mod et nyt nationalt 
skovprogram. Virkemidlernes omkostningseffektivitet bør belyses som en del af 
kataloget. 

 

Formanden pointerede desuden, at debatten ville være relevant at fortsætte på næste møde, hvor 

man på ekskursionen ud fra konkrete eksempler kunne debattere videre. Se mere under pkt. 9. 

Skovrådet tilsluttede sig dette. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Skovloven/skovraadet/
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4. Nyt nationalt skovprogram (bilag 4.1)  

Resumé: Der skal vedtages et nyt nationalt skovprogram i løbet af 2014. Naturstyrelsen orienterer 

om de foreløbige planer for dette arbejde.  

 

Indstilling: Til orientering.  

 

Thomas Vestergaard-Nielsen orienterede om strategiarbejdet, der er gået i gang. Der lægges op til en 

åben og involverende proces bl.a. med 3 workshops, debat på nettet og lokalt. Skovprogrammet vil 

blive udarbejdet efter de internationale retningslinjer, som er opstillet i den internationale 

skovproces.  

 

Der vil blive taget udgangspunkt i det nationale skovprogram fra 2002. Arbejdet er i gang, og det 

planlægges, at et nyt skovprogram foreligger ultimo 2014. Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg vil 

indgå som inspirationskilde ligesom Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. 

Tilgrænsende, vedtagne politikområder forventes inddraget i arbejdet, f.eks. klima- og 

energipolitikken. Det nye program forventes at blive på 30-40 sider med et kapitel til hvert 

fokusområde (de 6 internationale kriterier for bæredygtig skovdrift). 

 

Skovrådets behandling af punktet:  

Efter en række spørgsmål til processen takkede formanden for orienteringen og rundede af med en 

opfordring til, at datoer for de 3 workshops offentliggøres snarest. 

 
5. Orientering om oktoberstormen 28. oktober 2013 
Resumé: Orientering om rådgivning fra Naturstyrelsen til Stormrådet samt orientering om, hvad 

Naturstyrelsen gør på egne arealer ramt af stormen.  

 

Indstilling: Til orientering. 

 
Erik Buchwald orienterede om, hvad Naturstyrelsen gør på egne arealer. Der er udsendt brev til de 

lokale enheder om, hvad der skal efterlades af træer for at hæve mængden af dødt ved af 

biodiversitetshensyn. Det skønnes, at der i alt er væltet ca. 110.000m3 på Naturstyrelsens arealer, 

heraf ca. 10 % løvtræ. Langt størsteparten af de ca. 110.000m3 er væltet i Sønderjylland. Da der er 

tale om meget spredt fald, er der dog fortsat en del usikkerhed om mængden af væltet træ.  

 

Gertrud Knudsen orienterede om den faglige rådgivning, som Naturstyrelsen har givet til 

Stormrådet i forbindelse med stormen 28. oktober 2013. Ud fra den faglige rådgivning tog 

Stormrådet stilling til, at der ikke var tale om stormfald, og at der derfor ikke kunne søges om tilskud 

til oprydning og gentilplantning fra Stormrådet. 

 

Skovforeningen meddelte, at de har anmodet Stormrådet om at genoptage sagen, da der forelå nye 

tal for de private arealer. 

 

Skovrådets behandling af punktet:  

Orienteringerne blev taget til efterretning af Skovrådet.  

 

6. Urnegravsteder i skoven – vejledning til administrationsgrundlaget (bilag 6.1) 
Resumé: Ved en ændring af lov om begravelse og ligbrænding i 2008 blev der åbnet op for, at 

kommuner kan anlægge begravelsespladser, herunder i skov, når der alene skal ske 

urnenedsættelser på begravelsespladsen. Der spores stigende interesse for at lade sig begrave i 

naturen, herunder i fredskov. Derfor har Naturstyrelsen udarbejdet forslag til ny vejledning. 

 

Indstilling: Til orientering og evt. drøftelse.  
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Skovrådets behandling af punktet:  

Skovrådets medlemmer havde ingen kommentarer til orienteringen, som formanden herefter 

takkede for. Vejledningen til skovloven kan nu findes opdateret i forhold til urnegravsteder i skoven, 

på Naturstyrelsens hjemmeside: Vejledning til Skovloven 
 

7. Forsyningssikkerhedsafgift (Tentativt punkt) 

Resumé: Opfølgning på mødet den 4. juni 2013, hvor det blev besluttet, at Skovrådet ville afvente, at 

lovforslaget kommer i høring. Lovforslaget har efterfølgende været i høring, men er endnu ikke 

fremsat. 

 

Indstilling: Til drøftelse.  

 

Skovrådets behandling af punktet:  

Lovforslaget er ikke fremsat og formanden konkluderede, at der derfor ikke p.t. er grundlag for en 

yderligere drøftelse i Skovrådet, hvilket Skovrådet tilsluttede sig. 

 
8. Meddelelser fra medlemmerne og Naturstyrelsen 

 Skriftlig orientering om evaluering af skovrejsningsordning for privat skovrejsning 

(1998-2012) 

 Ny lovbekendtgørelse til adm. af skovloven 

 Mundtlig orientering om status på tilskudsområdet og det kommende 

Landdistriktsprogram 

 Svar fra ministeren på brev om skovtræsygdomme fra Skovrådet (eftersendt d. 2/12) 

 Mundtlig orientering om produktionsafgiftsfond for Juletræer og Pyntegrønt. 

 

Helle Pilsgaard svarede på spørgsmål fra Skovforeningen i forhold til prioritering af det 

internationale arbejde, at Miljøministeriet har prioriteret sine internationale opgaver og samlet set 

opprioriteret disse. På nogen områder er indsatsen fokuseret omkring de væsentligste fora. På 

skovområdet er indsatsen fokuseret på væsentlige EU-fora.  

 

Gertrud Knudsen orienterede om tilskudsområdet samt antallet af ansøgninger. Flere medlemmer af 

Skovrådet udtrykte bekymring over antallet af ansøgere til hhv. skovrejsning, bæredygtig skovdrift 

og Natura 2000, og betonede bl.a., at kravene for at ansøge er for strenge, og at tilskuddet kun 

dækker omkostningerne og ikke evt. tab.  

 

Skovforeningen gav udtryk for, at der ift. tilskud til Natura2000 har været udtrykt bekymring for 

reglerne om krydsoverensstemmelse. Derfor er Skovforeningen i samarbejde med 

NaturErhvervstyrelsen ved at udfærdige et notat om krydsoverensstemmelser ift. tilskud til skove. 

 

Helle Pilsgaard understregede, at Naturstyrelsen gerne ser, at der kommer flere ansøgninger til de 

forskellige ordninger. Hun betonede samtidig vigtigheden af samarbejdet mellem skovbruget og 

Naturstyrelsen for at forbedre tilskudsordningerne, men gjorde også opmærksom på, at 

ordningernes krav er stærkt bundet af Landdistriktsprogrammet. Gertrud Knudsen orienterede 

desuden om, at der gøres en aktiv indsats for at informere om især Natura2000-ordningen. 

 

Formanden udtrykte tilfredshed med svaret på Skovrådets brev om skovtræsygdomme til 

fødevareministeren og miljøministeren. (Begge breve findes på Skovrådets hjemmeside). Der skal 

arrangeres et dialogmøde inden sommerferien, der evt. kunne ligge i tilknytning til en af de 

workshops, der skal afholdes i forbindelse med udarbejdelsen af det nye skovprogram. 

 

 

 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Skovloven/vejledning-skovloven/paragraf11_1/paragraf11.htm
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 Øvrige meddelelser fra medlemmerne: 

 

Nora Skjernaa Hansen: Repræsenterer en række europæiske miljøorganisationer i EU-

Kommissionens arbejde om en ny vejledning til Natura2000 og skov. Arbejdet afsluttes med 

udgangen af 2014. Tanja B. Olsen fra Skovforeningen deltager også i arbejdsgruppen. Nora giver en 

orientering på næste Skovrådsmøde om arbejdet.   

 

Jonas Geldmann: Ønskede at få den nye Naturfond og skovenes rolle i denne forbindelse på som 

punkt til næste møde. 

 

9. Næste møde.  

Afholdes den 11. juni kl. 13-16 med efterfølgende ekskursion til Bidstrup Skovene med fokus på tiltag 

for biodiversitet. Herefter afsluttes med fællesspisning. 

 

10. Evt.  

Intet. 

 

Formanden rundede af med at takke for et godt møde og konstaterede, at bl.a. følgende skulle på 

dagsordenen til næste møde: Naturfonden, Ny EU-vejledning for Natura2000 samt biodiversitet i 

skovene. 

 

 

 

 


