NOTAT

Naturplanlægning og skov
J.nr. NST-39-00020
Ref. Marfi
Den 12. juni 2014

Referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 11. juni 2014, kl. 13.00-15.00, på Institut
for Geovidenskab og Naturforvaltning

På Skovrådsmødet deltog:
Niels Elers Koch (Formand)
Nora Skjernaa Hansen
Jonas Geldmann
Henrik Wejdling
Niels Otto Lundstedt
Hans M. Hedegaard
Marie Kock-Jensen
Michael Glud
Svend J. Christensen
Uffe Jakobsen
Jørgen Bo Larsen
Betina Nygaard

Udpeget af miljøministeren
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Skovforening
Dansk Skovforening
Friluftsrådet
HedeDanmark
De Danske Skovdyrkerforeninger
Danske Træindustrier
Københavns Universitet, Skov & Landskab
DCE, Nationalt Center for miljø og Energi, Århus Universitet

Fra Naturstyrelsen deltog:
Sven Koefoed-Hansen
Gertrud Knudsen
Pernille Karlog
Martin Fischer (referent)
Afbud:
Troels Garde Rasmussen (Kommunernes Landsforening)
Lars Hvidtfeldt (Landbrug & Fødevarer)
Jan Kunstmann (Verdens Skove)
Vivian Kvist Johannsen (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU). Afløst af Jørgen Bo
Larsen (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU)
Astrid Wodschow (WWF Verdensnaturfonden)

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2013
3) Status for udarbejdelse af det nationale skovprogram
4) Drøftelse af om – og i givet fald hvordan - Skovrådet skal henvende sig til miljøministeren,
fødevareministeren og klima-, energi- og bygningsministeren
5) Skovrådets ekskursion d. 29. august 2014

6) Eventuelt
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1. Godkendelse af dagsorden
Formanden foreslog at godkende dagsordenen.
Indstilling: Til godkendelse.
Skovrådets behandling af punktet:
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2013 (bilag 2.1)
Formanden spurgte, om der var yderligere bemærkninger til referatet, idet han konstaterede, at
Skovrådets sekretær ikke havde modtaget bemærkninger til referatet.
Indstilling: Til godkendelse.
Skovrådets behandling af punktet:
Referatet blev godkendt. Referatet kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: Skovrådet

3. Status for udarbejdelse af det nationale skovprogram
Resumé: Der skal udformes et nyt nationalt skovprogram i løbet af 2014. Naturstyrelsen vil give et
kort oplæg om processen frem til nu med vægt på orientering om de input, der er modtaget fra de 3
workshops og de 4 skovkredsmøder samt orientere om den forventede videre proces.
Indstilling: Til orientering.
Pernille Karlog gav et indlæg om arbejdet med det nye skovprogram frem til nu og den forventede
videre proces. Der var fokus på den inddragelse, som har fundet sted, og de væsentlige budskaber fra
de fire afholdte skovkredsmøder og tre workshops i foråret 2014.
Skovrådets behandling af punktet:
Skovrådet debatterede, på baggrund af oplægget, det nye skovprogram - hvad det skal indeholde og
balanceringen af de enkelte elementer. Gertrud Knudsen kvitterede for medlemmernes input, der
tages med i den videre skrivefase.
Formanden afrundede med en opfodring til, at Skovrådet arbejder for et balanceret Skovprogram,
som hele Skovrådet kan slutte op og foreslog, at det nye skovprogram også tages op som punkt på
det kommende Skovrådsmøde.
4. Drøftelse af om – og i givet fald hvordan - Skovrådet skal henvende sig til
miljøministeren, fødevareministeren og klima-, energi- og bygningsministeren (bilag
udkast til breve sendt af formanden d. 10/6)
Resumé: I forlængelse af orientering om arbejdet med nyt nationalt skovprogram skal Skovrådet
drøfte deres mulighed for at bidrage i den sidste del af processen. Formanden har udsendt udkast til
breve som Skovrådet skal drøfte.
Indstilling: Til drøftelse
Skovrådets behandling af punktet:
Skovrådets medlemmer tilsluttede sig, at Skovrådet henvender sig til de tre ministre. Medlemmerne
havde forslag til mindre justeringer af brevene. Formanden har afsendt de endelige breve d. 11. juni
med kopi til Skovrådets medlemmer og suppleanter samt Skovrådets sekretariat.
5. Skovrådets ekskursion d. 29. august 2014 (bilag 5.1)
Resumé: Skovrådet har sammen med dagsordenen fået tilsendt udkast til program for ekskursion i
Bidstrup Skovene med miljøministeren.
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Indstilling: Til drøftelse.

Skovrådets behandling af punktet:
Skovrådet debatterede og kommenterede programmet og fokus for dagen. Formanden bad om, at
Skovrådets medlemmer snarest melder navne ind på oplægsholdere på de enkelte
ekskursionspunkter til Skovrådets sekretær.
6. Eventuelt
Formanden spurgte, om Skovrådets medlemmer havde emner, de ville orientere om.
Sven Koefoed-Hansen orienterede om tiltrædelsen af NST's nye direktør Hanne Kristensen.
Dansk Skovforening orienterede om deres arrangement under folkemødet på Bornholm, samt
revisionsprocessen af FSC-ordningen.
Danmarks Naturfredningsforening orienterede om en ny kampagne ”Biodiversitet Nu”, som over de
næste seks år skal undersøge, om naturtilstanden i Danmarks kommuner går frem, tilbage eller er
stabil. Man kan se mere om kampagnen her.
Formanden rundede af med at takke for et godt møde og konstaterede, at følgende skulle på
dagsordenen til næste møde d. 29. august 2014:
-

Det nye skovprogram
Ny EU-vejledning for Natura2000 samt biodiversitet i skovene (Nora Skjernaa Hansen og
Tanja Blindbæk-Olsen, som begge har deltaget i arbejdet i EU-arbejdsgruppe holder oplæg).
Omkostningseffektivitet ved indsatser for biodiversitet i skovene (J. Bo Larsen, Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU holder et indlæg på baggrund af erfaringer fra de
tyske delstater)
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