NOTAT

Naturplanlægning og skov
J.nr. NST-39-00027
Ref. Marfi
Den 3. september 2014

Referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 29. august 2014, kl. 15.15-16.45 på
Sonnerupgård Gods
På Skovrådsmødet deltog:
Niels Elers Koch (Formand)
Jonas Geldmann
Henrik Wejdling
Niels Otto Lundstedt
Hans M. Hedegaard
Christian Sehestedt Juul
Marie Kock-Jensen
Michael Glud
Karsten Raae
Uffe Jakobsen
Vivian Kvist Johannsen
Jesper Fredshavn

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

Fra Naturstyrelsen deltog:
Oluf Engberg
Gertrud Knudsen
Helle Pilsgaard
Martin Fischer (referent)
Afbud:
Troels Garde Rasmussen (Kommunernes Landsforening)
Nora Skjernaa Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Jan Kunstmann (Verdens Skove)
John Nordbo (WWF Verdensnaturfonden)
Svend J. Christensen (De Danske Skovdyrkerforeninger). Afløst af Karsten Raae (De Danske
Skovdyrkerforeninger)
Lars Hvidtfeldt (Landbrug & Fødevarer). Afløst af Christian Sehestedt Juul (Landbrug & Fødevarer)

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni 2014
3) Nyt nationalt skovprogram
4) Indlæg af Anders E. Billeschou med hovedpunkter fra deltagelsen i skovdebatten.
5) Meddelelser fra medlemmerne og Naturstyrelsen



Skriftlig orientering om status for ansøgninger på tilskudsområdet (eftersendt d. 21.
august)



Skriftlig orientering om cirkulære og vejledning om offentlige indkøb af bæredygtigt træ



Skriftlig orientering om international skovpolitik



Mundtlig orientering om ny organisering af skovlovsadministrationen pr. 1. september
2014



Øvrige meddelelser fra medlemmerne

6) Næste møde
7) Evt.
1. Godkendelse af dagsorden
Formanden foreslog, at dagsordenens pkt. 4 blev taget umiddelbart efter godkendelse af referatet.
Formanden foreslog herefter at godkende dagsordenen.
Indstilling: Til godkendelse.
Skovrådets behandling af punktet:
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni 2014 (bilag 2.1)
Formanden spurgte, om der var yderligere bemærkninger til referatet, idet han konstaterede, at
Skovrådets sekretær havde indarbejdet de bemærkninger til referatet, der var modtaget fra Uffe
Jakobsen.
Indstilling: Til godkendelse.
Skovrådets behandling af punktet:
Referatet blev godkendt. Referatet kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: Skovrådet
Skovrådet bemærkede, at der fortsat var et ønske om, at emnerne om ”Ny EU-vejledning for
Natura2000 samt biodiversitet i skovene (oplæg ved Nora Skjernaa Hansen, DN og Tanja BlindbækOlsen, DS) og om ”Omkostningseffektivitet ved indsatser for biodiversitet i skovene” (oplæg ved J.
Bo Larsen, KU) kommer på dagsordenen for næste møde.
3. Nyt nationalt skovprogram
Resumé: Der skal vedtages et nyt nationalt skovprogram i slutningen af 2014. Naturstyrelsen
orienterede om arbejdet med skovprogrammet.
Indstilling: Til orientering.
Skovrådets behandling af punktet:
Gertrud Knudsen gav en kort status for processen med skovprogrammet, og at der planlægges en
høring af et samlet udkast til skovprogram senere på året. Skovrådet er en af de centrale
høringsparter.
Formanden opfodrede Skovrådets medlemmer til, at Skovrådet afgiver et samlet og samstemmende
høringssvar til ministeren for at få størst muligt gennemslagskraft og foreslog samtidigt, at
Skovrådet påtager sig en opgave med at følge udviklingen i skovene i forhold til de opstillede mål.
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Dette kan ske med udgangspunkt i de internationale rapporteringer om udviklingen i bæredygtig
skovdrift, som fortrinsvis bygger på data fra Skovstatistikken.
Der var tilslutning til dette forslag.
4. Indlæg af Anders E. Billeschou med hovedpunkter fra deltagelsen i skovdebatten
(bilag 4.1)
Resumé: I forlængelse af debatten om gunstig bevaringsstatus af skovene havde formanden ønsket
at få en yderligere debat af emnet og havde indbudt Anders Billeschou til at give et oplæg.
Anders E. Billeschou gav et indlæg for Skovrådet. Yderligere oplysninger vedr. oplægget kan fås ved
at kontakte Anders E. Billeschou.
Skovrådets behandling af punktet:
På baggrund af Anders E. Billeschous indlæg debatterede Skovrådet emnet. Formanden takkede
Anders E. Billeschou og konkluderede, at debatten afspejlede, at der efter hans opfattelse var
enighed om:






At skovene skal tjene mange forskelligartede formål
At biodiversitet i skovene er væsentligt
At der flere metoder til at sikre biodiversiteten i skovene
At der mangler viden om de enkelte metoders effekt
At der er behov for afklaringer af terminologien om urørt skov.

Dette kunne Skovrådet tilslutte sig. Oluf Engberg tilføjede desuden, at spørgsmål om rækkevidden af
habitatdirektivets forpligtigelser i sidste ende er et juridisk spørgsmål, som det henhører under
miljøministeren at tage stilling til.
Jesper Fredshavn tilbød på et af Skovrådets kommende møder at give en orientering om Aarhus
Universitets arbejde i forhold til det forskningsmæssige input artikel 17-afrapporteringen til EU om
skovenes status.
5. Meddelelser fra medlemmerne og Naturstyrelsen (bilag 5.1, 5.2 og 5.3)
Gertrud Knudsen orienterede kort om status for arbejdet med nyt landdistriktsprogram samt om
den nye organisering af skovlovsadministrationen pr. 1. september 2014. Gertrud Knudsen
orienterede om, at der er taget beslutning om, at Danmark ønsker at benytte sig af muligheden for
fleksibilitet, hvilket betyder at der flyttes midler, 5 % i 2016 gående til 7 % i 2018, fra søjle I til søjle
II. Midler der vil skulle anvendes til Landdistriktsprogrammet. Der er tale om en
regeringsbeslutning.
Michael Glud og Niels Otto Lundstedt orienterede om branchens arbejde med
bæredygtighedskriterier for biomasse. Regeringen har meldt klart ud, at hvis ikke branchen selv
finder en løsning, vil der komme lovgivning på området.
Jonas Geldmann, 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.
Henrik Wejdling, Dansk Ornitologisk Forening orienterede om Atlas III - projektet, der har til
formål at levere opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i
Danmark, samt beregne tætheder og bestandsestimater for de mest almindelige fuglearter i
ynglesæsonen og om vinteren. Resultater vil blive sammenlignet med arternes udbredelse i
1970'erne og 1990'erne. Man kan læse mere om Atlas III her.
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Vivian Kvist Johannsen, Københavns Universitet orienterede om en netop udgivet artikel i ”Skoven”
(Augustudgaven, s. 344) om de seneste 20 års skovrejsning. Derudover orienterede hun om et
projekt om oplagring af CO2 i harvested wood products i relation til Danmarks klimarapportering til
EU.
Uffe Jakobsen, Danske Træindustrier orienterede om, at træindustrien vil slå et slag for at oparbejde
mere af det danske træ i Danmark for dermed at mindske eksporten af uforarbejdede kævler til
udlandet og mindske importen af tropisk træ.
6. Næste møde
Foreløbigt er følgende datoer reserveret til Skovrådets kommende møde: d. 29/10 (hele dagen) d.
10/11 (eftermiddag) og d. 18/12 (hele dagen).
7. Eventuelt
Formanden rundede af med at takke for en god ekskursion og et godt Skovrådsmøde samt en god tid
i Skovrådet, idet han ønskede held og lykke med Skovrådets vigtige arbejde fremover.
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