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Naturplanlægning og skov 

J.nr. NST-39-00031 

Ref. MARFI 

Den 11. maj 2015 

Referat af Skovrådets 6. ordinære møde den 11. maj 2015, kl. 10.00-

12.45 hos Naturstyrelsen, Haraldsgade. 

 

Tid og sted: 11. maj 2015 kl. 10.00-12.45 

Mødelokale 0.03, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø 

 

På Skovrådsmødet deltog:  

Gertrud Jørgensen (Formand) Udpeget af miljøministeren 

Nora Skjernaa Hansen  Danmarks Naturfredningsforening 

Jonas Geldmann  Danmarks Naturfredningsforening 

Henrik Wejdling  Dansk Ornitologisk Forening 

Tanja B. Olsen   Dansk Skovforening 

Hans M. Hedegaard  Dansk Skovforening  

Maria Pilgaard  Friluftsrådet 

Michael Glud   HedeDanmark 

Svend J. Christensen  De Danske Skovdyrkerforeninger 

Vivian Kvist-Johansen  Københavns Universitet, Skov & Landskab 

Hlif Ivy Linnetved  WWF   

Frederik Lüttichau  Landbrug & Fødevarer 

 

Fra Naturstyrelsen deltog: 

Gertrud Knudsen 

Thomas Vestergaard-Nielsen (under pkt. 5) 

Bettina H. Jensen (under pkt. 7) 

Martin Fischer (referent) 

 

Afbud: 

Betina Nygaard (DCE, Nationalt Center for miljø og Energi, AU) 

Uffe Jakobsen (Danske Træindustrier) 

Jan Kunstmann (Verdens Skove) 

Troels Garde Rasmussen (Kommunernes Landsforening) 

Thor Hjarsen (WWF). Afløst af Hlif Ivy Linnetved (WWF) 

Lars Hvidtfeldt (Landbrug & Fødevarer). Afløst af Frederik Lüttichau (Landbrug & 

Fødevarer) 

 

Dagsorden: 

 
1) Godkendelse af dagsorden  
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2) Præsentationsrunde 

3) Godkendelse af referat fra mødet den 29. august 2014 

4) Skovrådets fremtidige arbejdsform 

 

5) Drøftelse af proces for Skovrådets høringssvar ift. Skovprogrammet 

 
6) Omkostningseffektivitet ved indsatser for biodiversitet i skovene 

 

7) Kortlægning og registrering af naturmæssigt særligt værdifulde skove (§ 

25-registrering)  

 
8) Ny EU-vejledning for Natura2000 samt biodiversitet i skovene  

 
9) Meddelelser fra medlemmerne og Naturstyrelsen  

 Skriftlig orientering om skovrejsningsordningen, herunder ændring af 

vejledning 

 Skriftlig orientering om international skovpolitik 

 Øvrige meddelelser fra medlemmerne  

10) Fastsættelse af ny mødedato 
 

11) Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden  

Indstilling: Til godkendelse.  
 

Skovrådets behandling af punktet:  

Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Præsentationsrunde 

Formanden motiverede hvorfor hun har sagt ja til at blive formand for Skovrådet 

og understregede, at hun så Skovrådet som et godt forum til afvejning af de 

mangesidede interesser der findes inden for skoven. Herefter præsenterede de 

enkelte medlemmer sig. 

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 29. august 2014  

 Indstilling: Til godkendelse. 

 

Skovrådets behandling af punktet:  
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. Referatet kan findes på 

Naturstyrelsens hjemmeside: Skovrådet 

 

4. Skovrådets fremtidige arbejdsform  

Resumé: Åben drøftelse med input til formand og sekretariat 

 

Indstilling: Til drøftelse.  

 

Skovrådets behandling af punktet:  
Formanden motiverede punktet og Skovrådet kom med følgende input:  
 

 De årlige ekskursioner med miljøministeren ønskes fastholdt, da 
ekskursionerne giver ministeren et godt indblik i skovene bredt set. Det 
kunne overvejes, at Skovrådet ligeledes inviterer miljøudvalgets 
medlemmer.  
 

 Skovrådsmøderne bør fastlægges for et år af gangen 
 

 Det er en styrke, at Skovrådet er så bredt sammensat rent 
interessentmæssigt. Det giver en god mulighed for at få nuancerede og 
åbne diskussioner i Skovrådet, hvilket ses som en stor kvalitet. 
 

 Skovrådet efterlyser, at der så vidt muligt gives mulighed for at drøfte 
danske holdninger til skovpolitik før behandling i Folketingets 
specialudvalg. 
 

 Skovrådet vil gerne påtage sig en mere proaktiv rolle i forhold til 

skovbrugsfaglige spørgsmål med henblik rådgivning af ministeren. 

Skovrådet opfordrer ministeren og embedsværket til at være opmærksom 

herpå.  Skovrådet ønsker også at drøfte skovrelevante emner udenfor 

Miljøministeriets ressort, men som kan have relevans for skov. Fx nævntes 

rådgivning om ministeriets indspil til strategiske forskningsmidler. 

Herunder gerne oprettelse af undergrupper til forberedelse af møder. 

 

 

 Tilkendegivelser om, at det er givende at få faglige input udefra, som f.eks. 

dagens emne om biodiversitet og omkostningseffektivitet.  
 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Skovloven/skovraadet/
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Gertrud Knudsen tilkendegav, at medlemmer kan tage bringe emner op til 
drøftelse i Skovrådet, og at sekretariatets opgave er at servicere Skovrådet og 
formanden. Formanden takkede for medlemmernes input til hende og 
sekretariatet. Disse vil indgå i forhold til det fremtidige arbejde i Skovrådet. 
  

5. Drøftelse af proces for Skovrådets høringssvar ift. Skovprogrammet  

Resumé: Skovprogrammet forventes sendt i 8 ugers høring. Det drøftes hvilken 

proces, der kan fastlægges med henblik på et evt. fælles høringssvar fra Skovrådet. 

 

Indstilling: Til drøftelse 

 

Skovrådets behandling af punktet: 

Formanden gav ordet til Gertrud Knudsen, der kort orienterede om at der er 

politisk fokus på skovprogrammet, og at der ikke kan siges noget præcist om 

hvornår skovprogrammet sendes i den forventede 8 ugers høring. Formanden gav 

udtryk for, at hun gerne så, at der kunne komme et fælles høringssvar fra 

Skovrådet og fortalte kort om overvejelser i forhold til mulige processer for 

afgivelse af høringssvar.  

 

Skovrådet drøftede håndteringen af et høringssvar fra Skovrådet. Skovrådet ønsker 

et møde så tidligt som muligt i høringsperioden, gerne indenfor de første 1-2 uger 

af høringsperioden. På mødet fastlægges, hvordan arbejdet med et fælles 

høringssvar fra Skovrådet skal foregå.  

 

6. Omkostningseffektivitet ved indsatser for biodiversitet i skovene  

Resumé: Skovrådet har på skovrådsmødet d. 11. juni 2014 bedt om at få professor 

J. Bo Larsen, KU til at holde et oplæg og drøfte emnet i rådet. 

 

Indstilling: Til orientering og drøftelse. 

 

Skovrådets behandling af punktet: 

Formanden bød velkommen til J. Bo Larsen. Han gav herefter et oplæg for 

Skovrådet, der havde mulighed for kort at debattere emnet. Oplægget er 

efterfølgende udsendt til Skovrådets medlemmer. 

 

7. Kortlægning og registrering af naturmæssigt særligt værdifulde skove  

Resumé: Orientering om et projekt, der skal kortlægge og registrere naturmæssigt 

særligt værdifulde skove i både private og offentlige skove. Selve kortlægningen 

planlægges gennemført i perioden 2016-2018. Der foreslås nedsat en følgegruppe 

under Skovrådet. 

 

Indstilling: Til orientering og beslutning om nedsættelse og deltagelse i 

følgegruppe.  

 

Skovrådets behandling af punktet: 

Formanden gav ordet til Thomas Vestergaard-Nielsen, Naturstyrelsen, der 

orienterede om kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov. 

 

Skovrådet stillede en række spørgsmål og flere gav udtryk for vigtigheden af at se 

en indsats i skovene i sammenhæng med de lysåbne arealer, og derfor opfordrede 

Skovrådet til at det overvejes at inddrage kortlægning og registrering af de lysåbne 

naturtyper i skov.  
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Skovrådets medlemmer melder tilbage inden 5. juni 2015 til sekretariatet ved 

Martin Fischer om ønske om deltagelse i følgegruppen. 

 

8. Ny EU-vejledning for Natura2000 samt biodiversitet i skovene  

Resumé: Nora Skjernaa Hansen har repræsenteret en række europæiske 

miljøorganisationer i EU-Kommissionens arbejde om en ny vejledning til 

Natura2000 og skov. Nora giver en kort orientering om den nye vejledning på 

mødet.  

 

Indstilling: Til orientering. 

 

Formanden gav ordet til Nora S. Hansen, der orienterede om arbejdet med 

vejledningen, herunder at der havde været tale om kaotisk proces, men at 

resultatet er en omfattende vejledning med cases og FAQ.  

 

Gertrud Knudsen orienterede om, at dokumentet nu er godkendt af 

Kommissionen, som har tilkendegivet, at der vil blive tale om en opdatering – og 

at dette forventeligt igangsættes i efteråret 2015. Se dokumenterne her.  

 

9. Meddelelser fra medlemmerne og Naturstyrelsen 

 

 Skriftlig orientering om skovrejsningsordningen, herunder ændring af 

vejledning 

 Skriftlig orientering om international skovpolitik 

 Øvrige meddelelser fra medlemmerne 

 

Skovrådet vil gerne inddrages tidligt i processen ift. tilskudsordningerne. Flere 

medlemmer vil gerne bidrage ifm. revision af vejledninger.  

Gertrud Knudsen orienterede på forespørgsel kort om miljøministeriets deltagelse 

i internationale fora, hvor de er tale om en opprioritering ift. vandområdet, mens 

der ift. skovområdet er sket en fokusering, således at den danske indflydelse 

primært gøres gældende via EU-deltagelse. Danmark deltager således ikke i de 

aktuelle 2 ugers session for FN’s skovforum. 

Nora S. Hansen: DN har haft en vellykket affaldsindsamling med 110.000 

indsamlere. DN har igangsat en flerårig kampagne Det Store NaturTjek bl.a. med 

fokus på involvering af borgerne i overvågning af hverdagsnaturen. Se mere her. 

Hans M. Hedegaard og Svend J. Christensen: Det er utilfredsstillende, at 

der endnu ikke er givet tilsagn om tilskud til genplantning efter stormfald i 2013. 

Naturstyrelsen lovede at se nærmere på dette. 

Hans M. Hedegaard: Der findes ingen midler til musebekæmpelse, der er 

godkendt i Danmark. Derfor har Dansk Skovforening erfaret, at en del ejere ikke 

længere vil plante bøg pga. store museskader. Dette kan påvirke 

træartsfordelingen fremadrettet. 

 

9. Næste møde.  

Der indkaldes til ekstraordinært Skovrådsmøde, når Skovprogrammet udsendes. 

Derudover sender sekretariatet en doodle til Skovrådets medlemmer i forhold til 

det kommende ordinære møde, som forventes afholdt ultimo oktober eller primo 

november samt om mødefastlæggelse for møderne i 2016. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/3c13a399-8506-4d52-b0b6-772e01ec5a53
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=40916
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10. Evt.  
 Formanden takkede for et godt møde og opfordrende medlemmerne til at 
 indsende evt. punkter til dagsordenen for fremtidige møder til Skovrådets 
 sekretær. 
 


