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Besigtigelse
Indledningsvis bød formanden velkommen til Michael Brockenhuus-Schack,
som er ny repræsentant for Dansk Landbrug, og til Allan Bechsgaard, som
er ny repræsentant for HedeDanmark. (Begge er nu formelt udpeget af miljøministeren.)
Mødet startede med en tur i skoven, hvor rådets medlemmer fik en præsentation af hvordan registreringen af skovnaturtyper i Natura 2000-områder er
sket. Dennis Mejer Larsen og Thomas Vestergaard Nielsen fra Skov- og
Naturstyrelsen stod for besigtigelsen og for en kort orientering om det videre
Natura 2000 arbejde.
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1. Skovlov
Naturklagenævnets praksis
Der var udsendt et arbejdspapir om status for Naturklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter skovloven med vægten på de sager, hvor
styrelsen er blevet omgjort.
Grunden til at Skov- og Naturstyrelsen har taget dette punkt op er, at der i
løbet af de sidste par år er truffet nogle større, principielle afgørelser, hvor
styrelsen har ment at være nødt til under hensyn til lov, lovbemærkninger,
praksis og Naturklagenævnets tidligere praksis at give afslag. Alligevel er
styrelsen i disse sager blevet omgjort i nævnet, hvor nævnet træffer en
”samlet set” afgørelse. De statistiske oplysninger viser dog, at forholdet mellem klager og omgørelser gennemsnitligt er ens fra år til år, så der er ikke af
den grund anledning til at foreslå væsentlige ændringer i styrelsens afgørelsespraksis. Skovrådet var som helhed tilfredse med det generelle billede.
Styrelsen ønskede også rådets kommentarer til, om styrelsen i videre omfang bør bruge sin mulighed efter skovloven til at skønne ud fra en rimelighedsbetragtning. Medlemmerne kvitterede for at blive taget med i en sådan
diskussion. Holdningerne til spørgsmålet var delte, dog med overvægt af
medlemmer, som mente at styrelsen burde holde fast i den gældende praksis og overlade ”samlet set” afgørelserne til Naturklagenævnet. Flere medlemmer mente godt, at styrelsen kunne anlægge rimelighedsbetragtninger i
større omfang end i dag.
Udstykning af overflødige driftsboliger
Der var til mødet udsendt et notat, som redegjorde for gældende retningslinier, som er uklare, og et forslag til nye. Det blev på et kortbilag illustreret
hvad forslaget ville komme til at betyde i praksis.
Det viste sig, at der stadig er uafklarede forhold, som der skal tages hensyn
til inden styrelsen lægger sig fast på en ny praksis.
Formanden kunne i øvrigt konkludere, at der var en god overensstemmelse
mellem medlemmernes signaler i drøftelsen af konkrete eksempler på mø-
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det om hvornår udstykning bør kunne tillades. Styrelsen arbejder videre
med at formulere en praksis, som vil blive forelagt Skovrådet.
Procedure for ændring af vejledningen om skovloven
Der var udsendt et notat med forslag til en procedure for ændring af vejledningen om skovloven i relation til inddragelse af Skovrådet. Proceduren betyder at styrelsen kan foretage redaktionelle ændringer og indarbejde ny
Naturklagenævnspraksis løbende, mens mere omfattende forslag til præcisering eller evt. ændring af praksis forelægges for rådet til drøftelse.
Formanden konkluderede, at der var enighed om den foreslåede procedure.

2. Status for årets tilskudsrunde – budgettal
Der var udsendt et notat til mødet med status for årets tilskudsrunde. Styrelsen orienterede om budgettal og anvendelsen af tilbageløbsmidler som
opfølgning på opfordringen fra sidste møde.
Det blev tilkendegivet fra Skovforeningen, at de var tilfredse med, at der
havde været mange ansøgninger til Bæredygtig skovdrift - grøn driftsplan.
Det var ikke denne del af ordningen man havde udtrykt skepsis overfor,
men Skovforeningen bevarede forbeholdet overfor ordningens øvrige elementer, hvor incitamenterne forventes at være for dårlige.
Rådet udtrykte i øvrigt generel tilfredshed med samspillet mellem Skovrådet
og Skov- og Naturstyrelsen omkring midlernes prioritering og fordeling.

3. Punkter til orientering
Beslutningsforslag om forbud mod ulovligt fældet tømmer og status for den
offentlige indkøbspolitik for træ
Skov- og Naturstyrelsen orienterede om, at Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har afgivet beretning om behandlingen af Steen Gades beslutningsforslag (B17) om forbud mod import og salg af illegalt træ. I beretningen udtrykkes tilfredshed med udmøntningen af ministerens 9 punkts plan.
Udvalget opfordrer desuden miljøministeren til – på nærmere vilkår – at arbejde for et forbud mod import og salg af ulovligt fældet tømmer. En rådgivende styregruppe bistår miljøministeriet med udvikling af kriterier for offentligt indkøb. Kriterierne forventes udsendt i høring før jul og forventes færdige i begyndelsen af 2007. Sagen har international bevågenhed, og ministeren vil bestræbe sig på at opnå en harmoniseret tilgang til definitionen af
lovligt og bæredygtigt træ, samt krav til dokumentation.
Styrelsen lovede at sende høringsmaterialet til medlemmerne af Skovrådet.
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Certificering
Skov- og Naturstyrelsen orienterede om, at der er tegnet kontrakt med Nepcon om at certificere statsskovbruget efter både PEFC og FSC. Styrelsen
forventer, at der vil være interesse for de erfaringer styrelsen gør sig i den
anledning, men at der også vil være interesse for at få en fornemmelse af,
hvad der så er godt nok, til at det offentlige vælger at købe. Styrelsen anbefaler derfor, at et seminar herom først afholdes, når indkøbspolitikken er
nået det væsentlige skridt videre at man ved hvilke certificeringsordninger,
Danmark vil anerkende som dokumentation for lovlig og bæredygtig skovdrift. Et seminar vil derfor sandsynligvis først kunne afholdes sidst på foråret.
Skovforeningen kunne supplere med oplysning om, at en revision af PEFC
forventes at være færdig i foråret 2007. Det passer derfor godt med et seminar herefter.
Landdistriktsprogrammet
EU har vedtaget en landdistriktsforordning for perioden 2007 – 2013. Programmet er centreret omkring 3 akser
1. Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne
2. Forbedring af miljøet og landskabet
3. Livskvaliteten i landdistrikterne og diversificering af økonomien
Regeringen har truffet beslutning om en overordnet fordeling af midlerne
mellem akserne. Natur og miljø får nogenlunde det samme som hidtil (2/3 af
midlerne), men midlerne kommer ikke udelukkende fra akse 2.
Det er endnu ikke besluttet hvordan tilsagnsrammen skal fordeles mellem
de forskellige tilskudsområder inden for de enkelte akser.
Regeringen har besluttet at opdele programperioden i 2 faser, hvor den første fase går fra 2007 – 08, hvorefter der skal ske en evaluering. Rammerne
for perioden 2009 – 13 fastsættes inden 2009.
Der skal nu udarbejdes en dansk strategi og et dansk program, som vil blive
udsendt i offentlig høring.
Skovforeningen gjorde opmærksom på, at der fra Fødevareministeriet er
udsendt et lovforslag i høring om udvikling af landdistrikter. Skovforeningen
fandt, at skovbrug er skrevet ind i lovforslaget på en måde, som gør det
usikkert om skovbruget reelt får forbedret mulighederne i det nye landdistriktsprogram som det ellers var forudsat. Skovforeningen fandt bl.a., at
begreberne jordbrug, landbrug og skovbrug blev blandet sammen eller anvendt usystematisk. Skovforeningen mente at skovbruget i det nye program
skulle have en mere central rolle, og at det derfor ville være paradoksalt,
hvis lovforslaget ikke tager skovbruget med under jordbruget. Styrelsen skal
ligeledes afgive høringssvar og vil undersøge, om der er uklarheder.
EU skovhandlingsplan
Skov- og Naturstyrelsen orienterede om EU’s skovhandlingsplan, som opstiller en fælles vision for skovbruget og skovenes rolle i EU. Handlingsplanen skal virke fra 2007 – 2011 med en midtvejsevaluering i 2009. Kommis-
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sionen og medlemslandene skal implementere handlingsplanen i fællesskab, men den er ikke juridisk bindende. Handlingsplanen og udmøntningen
heraf giver et godt overblik over Fællesskabets skovbrugsaktiviteter. Udmøntningen af handlingsplanen drøftes på den stående Skovbrugskomites
møde den 27. oktober. Planen indeholder en række forslag til tiltag, som i al
væsentlighed allerede er en del af den danske skovpolitik. Der er ikke peget
på ny særskilt finansiering af planens implementering.
Status for registrering af § 25 skov
Skov- og Naturstyrelsen orienterede om, at skovdatabasen færdiggøres i
løbet af foråret 2007. Styrelsen er også langt i forhandlingerne om kontrakter om levering af data. En oversigt over placering af § 25 skove forventes
derfor klar før ansøgningsrunden i efteråret 2007.
På sidste møde blev det besluttet at rådet på et kommende møde ville diskutere omfanget af selvgroet skov mm. Nye tal vil imidlertid først være klar
senere, så punktet udskydes til næste møde.
Stormfaldsansøgninger
Der var udsendt bilag med nøgletal for ansøgninger om tilskud til gentilplantning efter stormen i januar 2005.
Skov- og Naturstyrelsen orienterede om ansøgningsrunden efter stormen i
2005. Der er færre ansøgninger end efter stormen i 1999, men hver enkelt
ansøgning vedrører et større areal. Det er desuden tilfredsstillende, at så
mange har søgt om tilskud til løv og robust skov. Styrelsen forventer at afslutte sagsbehandlingen af dette stormfald inden nytår.
På spørgsmål fra Skovdyrkerforeningerne kunne styrelsen oplyse, at der
ikke er statistik for, hvor mange, der selv planter flere planter end de 2000
pr. ha, som der gives tilskud til. Det er ikke noget, der registreres i forbindelse med kontrol.
Nyt vedrørende basisforsikring mod stormfald
Skovforeningen kunne oplyse, at der nu ser ud til at være mulighed for at
indgå en aftale med et forsikringsselskab om et tilbud, som gælder fra 1.
september i år. Det er igen en 5 årig aftale. Udbetalingsbeløbet forventes
sat ned fra 7000 kr. pr. ha til 3000 kr. ændring af bekendtgørelse på dette
punkt i høring.

4. Evt. og nyt møde
− Skov- og Naturstyrelsen orienterede om, at der i 2007 er ministermøde i
Warszawa i MCPE (Ministerial Conference on Protection of Forest in
Europe), hvor bl.a. vand og skov og bioenergi er på dagsordenen.
−

Skov- og Naturstyrelsen oplyste på spørgsmål fra Skovforeningen, at
der kun var ganske få digitale ansøgninger i denne runde, og at de gerne ville afholde nogle kursusdage for konsulenterne for at få flere digitale ansøgninger næste gang.
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−

Skov- og Naturstyrelsen oplyste på spørgsmål fra Skovforeningen, at
man gratis kan finde fredskovsgrænserne på sin ejendom via KMS’s
hjemmeside. Det vil også blive muligt at finde denne oplysning via miljøportalen.

−

Der sendes mødekort til næste møde ud med referatet. Formanden foreslog, at mødet holdes i Jylland og med en overnatning, og at der vil
blive sendt et konkret forslag ud herom senere.
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