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I mødet deltog: 
Niels Elers Koch  Formand 
Allan Bechsgaard  HedeDanmark 
Hans Hedegaard  Dansk Skovforening 
Jens Kristian Poulsen  Dansk Skovforening 
Henrik Wejdling  Dansk Ornitologisk Forening 
Trine Skov   Friluftsrådet 
Vivian Kvist Johannsen  Skov & Landskab 
Michael Brockenhuus-Schack Dansk Landbrug 
Linda Bruun Jørgensen  Danmarks Naturfredningsforening 
Jette Baagøe  Forskningsråd for Natur og Univers 
Nora Skjernaa Hansen (stedfortræder) Danmarks Naturfredningsforening 
Jan Kunstmann (stedfortræder) Nepenthes 
Tommy Dybbro (stedfortræder) WWF 
 
Følgende medlemmer deltog ikke: 
Mogens R. Brandt  Skovdyrkerforeningerne  
Mogens Mikkelsen  Dansk Træindustri 
 
Fra sekretariatet deltog: Agnete Thomsen, Mads Jensen, Kim Neven, 
Thomas Vestergaard-Nielsen og Jacob P. Andersen (referent) 
 
Dagsorden for mødet: 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. januar 2008  
3. Sikring af naturmæssigt særlig værdifulde skove (§ 25)   
4. Status for Natura 2000-processen  
5. Habitatdirektivets artikel 12 
6. Offentlig – Privat Partnerskab   
7. Retningslinjer for anvendelse af materialer i skovveje 
8. Orientering om møde med Skovforeningen og Skov- og Naturstyrelsen 
om en række punkter i vejledningen til skovloven 
9. Orientering om offentlig indkøbspolitik 
10. Revision af Stormfaldsloven 
11. Landdistriktsprogrammet 
12. Udpegning af nyt skovråd i 2008 
13. Begravelsespladser i skove 
14. Evt.  
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Indledningsvist bød formanden velkommen til stedfortræderne; Jan Kunst-
mann, Tommy Dybbro og Nora Skjernaa Hansen.  
  
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. januar 2008  
Referatet blev godkendt. 
 
3. Sikring af naturmæssigt særlig værdifulde skove (§ 25)   
Formanden gav ordet til Thomas Vestergaard-Nielsen. Thomas kunne op-
ridse forløbet siden sidste møde, hvor der kom input til tilskudsordningen. 
Der har været afholdt et møde i undergruppen, hvor der ikke var enighed 
om varigheden og der var et ønske om dødt ved under ekstensiv skovdrift.  
Styrelsen har efterfølgende udarbejdet et udkast til en tilskudsordning, som 
har været sendt i høring. Der er indkommet høringssvar fra Dansk Land-
brug, Dansk Skovforening, HedeDanmark, Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Friluftsrådet. Input fra de indkomne svar mangler at blive indarbej-
det.  
 
Thomas kunne oplyse at der afvikles en konsulentdag den 24. juni i Børkop, 
hvor naturmæssigt særlig værdifulde skove er hovedtemaet. 
 
Formanden takkede for orienteringen og tilkendegav at rådet havde haft 
gode muligheder for at komme med input. 
 
Skovrådet drøftede mulighederne for at overføre flere midler til akse 1 i 
landdistriktsprogrammet, aftalernes løbetid samt muligheden for at få offent-
liggjort aftalerne. Formanden rundede punktet af med at konkludere at 
Skovrådet nu forventede, at dets drøftelser blev taget med i styrelsens vide-
re arbejde med at lægge sidste hånd på tilskudsvejledningen, og at Skovrå-
det derefter nøje vil følge, hvorledes denne vigtige ordning kommer til at 
virke.  
 
Efterfølgende er tilskudsvejledningen offentliggjort, jf. www.skovognatur.dk.  
 
4. Status for Natura 2000-processen  
Kim Neven orienterede om at miljøcentrene og Skov- og Naturstyrelsen har 
fuld gang i arbejdet med de kommende planer for Natura 2000 områderne. 
Planerne kommer i høring december 2008, hvorefter der er 6 mdr. hørings-
frist.  
 
Planerne kommer til at indeholde status for naturtyperne, overvågningsdata 
for fugle mv., indsatsprogram for 1. planperiode og beskrivelse af modsat-
rettede interesser, hvor f.eks. to naturtyper konflikter tages stilling til hvilken 
der skal være på arealet.  
 
Kommunerne skal følge op på planerne for så vidt angår de lysåbne natur-
typer og Skov- og Naturstyrelsen følger op på skovnaturtyperne. Det bliver 
afgørende at der er en tæt koordinering. 

 2 

http://www.skovognatur.dk/


 
 
5. Habitatdirektivets artikel 12 
Et lovforslag om habitatdirektivets artikel 12 om streng beskyttelse af en 
række arter er under udarbejdelse. Skovrådet vil blive orienteret, når lov-
forslaget sendes i høring. Lovforslaget tages op som et punkt på et efterføl-
gende skovrådsmøde. 
 
6. Offentlig – Privat Partnerskab   
Formanden gav ordet til Hans Hedegaard, som kort fremlagde det udsendte 
notat, som Skovforeningen har udarbejdet. Hans Hedegaard understregede 
at notatet er et udtryk for en række mulige partnerskaber både mellem stat 
og private og mellem kommuner og private. 
 
Agnete Thomsen takkede for det positive bidrag fra Skovforeningen. Styrel-
sen kan se en række begrænsninger, men også en række oplagte partner-
skaber, f.eks. vedr. grundvandet, skovbørnehaver og begravelsespladser. 
Agnete sagde derudover at der er brugt 12 ud af de 50 mio. kr., som er af-
sat til lokale grønne partnerskaber. 
 
Jens Kristian Poulsen mente ikke at de lokale grønne partnerskaber kunne 
løfte alle ønskerne om partnerskaber. Næste skridt kunne være en kronik 
og en mere systematisk samling af ønsker om fremtidige partnerskaber. 
 
7. Retningslinjer for anvendelse af materialer i skovveje 
Formanden gav ordet til Nora Skjernaa Hansen fra DN, som havde ønsket 
punktet på dagsordenen, da DN mente at der hersker usikkerhed om emnet 
ude i landet. 
 
Kim Neven kunne ikke genkende usikkerheden. Styrelsen holder løbende 
de decentrale enheder opdateret på skovloven og vejledningen til skovlo-
ven. Vejledningen til skovloven udstikker retningslinjerne for området.  
 
8. Orientering om møde med Skovforeningen og Skov- og Naturstyrel-
sen om en række punkter i vejledningen til skovloven 
Hans Hedegaard orienterede om et bilateralt møde med Skovforeningen og 
styrelsen. Der blev drøftet tre punkter: 
1. NKN-afgørelsen vedr. manglende mulighed for pålæggelse af fredskovs-
pligt på eksisterende skov i minusområder. Skovforeningen har sendt et 
brev til NKN om det principielle i den konkrete sag, idet afgørelsen vil for-
hindre ejere i at udnytte retskravet i landbrugsloven om udstykning af skove 
>20 ha med ophævelse af landbrugspligten. 
2. Klageregler i forbindelse med skovloven. Klagereglerne på Natura 2000-
området i naturbeskyttelsesloven og skovloven blev sammenlignet, men det 
gav ikke anledning til at forslå ændringer, da der under den sidste udvalgs-
behandling i Folketinget blev valgt ens formuleringer i modsætning til de 
fremsatte lovforslag. 
3. Vejledningen til skovloven blev drøftet idet tolkningen om VVM-kravet ved 
ændring af anvendelse, f.eks. ved rydning af en bevoksning for at udlægge 
lysåbne arealer var meget restriktivt formuleret . By- og Landskabsstyrelsen 
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har efterfølgende fremsendt en formulering, der giver mulighed for en rime-
lig administration af ordningen. 
 
Kim Neven udtrykte ønske om at Skovforeningen og andre i Skovrådet fort-
sat kommer og påpeger uhensigtsmæssigheder. 
 
 
 
 
9. Orientering om offentlig indkøbspolitik 
Jacob P. Andersen orienterede om at siden sidste gang Skovrådet blev ori-
enteret om offentlig indkøbspolitik har ministeren midlertidigt (frem til 1. april 
2009) anbefalet PEFC og FSC som garanter for lovligt og bæredygtigt træ.  
 
Ministeren har ønsket en bredere drøftelse af bl.a. kriterierne for lovligt og 
bæredygtigt træ. Det gav anledning til en international workshop primo april 
i København med deltagere fra en lang række lande, som bl.a. drøftede 
varetagelse af sociale hensyn under skovdrift. 
 
Styrelsen vil herefter præsentere en opdateret og forbedret indkøbsvejled-
ning til alle offentlige indkøbere. Vejledningen vil udvide den gamle tropevej-
ledning til al slags træ og i højere grad være mere operationel for brugerne. 
 
Styrelsen afvikler et seminar om certificeret træ for offentlige indkøbere og 
leverandører af certificeret træ.  
 
Agnete Thomsen supplerede med at orientere om at, på sidste styregrup-
pemøde for offentlig indkøbspolitik for træ valgte IWGIA (International Work 
Group for Indigenous Affairs), Nepenthes og WWF at forlade styregruppen. 
 
10. Revision af Stormfaldsloven 
Mads Jensen orienterede om at Stormfaldsloven er sat til revision i 
2008/2009. Der har vist sig et behov for at ændre loven grundet hyppigere 
oversvømmelser. Der vil derfor være fokus på stormflodsdelen, men også 
mulighed for mindre ændringer i resten.  
 
Hans Hedegaard supplerede med at det er en betingelse at man er forsikret 
for at få tilskud til genplantning. Det er derfor et problem for skovejerne at 
de kun kan tilmelde sig stormfaldsforsikringen ved ejerskifte. Der er stor 
efterspørgsel for at komme med i ordningen, som lukkede 31. august 2001. 
En løsning kunne være optagelse med en måneds karenstid. Baggrunden 
for denne betingelse er, at skovejerne ellers ville kunne tegne forsikringen 
med få dages varsel forud for en kommende storm. 
 
11. Landdistriktsprogrammet 
Mads Jensen orienterede om at resultatet af landdistriktsprogrammet bliver 
at en række tilskud skal udbetales over en årrække op til fem år.  
 
12. Udpegning af nyt skovråd i 2008 
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Jacob P. Andersen orienterede om at det siddende skovråd er udpeget frem 
til udgangen af september 2008, hvorefter der skal udpeges et nyt skovråd. 
Sekretariatet udsender inden sommerferien breve til medlemsorganisatio-
nerne om at indstille en kandidat til rådet. Ligestillingsloven kræver at der 
skal indstilles både en mand og en kvinde.  
 
 
 
 
 
13. Begravelsespladser i skove 
Kim Neven kunne orientere om at lovforslaget er blevet vedtaget med 111 
stemmer for og ingen imod. Der blev kun rejst et enkelt spørgsmål vedrø-
rende spredning af afdødes aske på havet.  
 
14. Evt.  
Der tages stilling til hvornår næste møde finder sted, efter at det nye skov-
råd er sammensat. 
 
 
 
Efter Skovrådets møde på Skovskolen fortsatte Skovrådet på ekskursion i 
Gribskov. Ekskursionens guider var skovrider Jens Bjerregaard Christensen 
og skovfoged Jens Bach. Første stop på turen var ved Sandskredsmosen, 
hvor man efter stormen i 2005 havde ryddet arealet og lukket en række 
grøfter, så mosen fremstår med åbent vandspejl. På punktet blev der givet 
en generel introduktion dels til arealdrift i Gribskov og styrelsen generelt, 
dels til de nye udfordringer med en Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 
 
Næste stop var ved et stormfaldsareal fra 2005, hvor gentilplantningen blev 
drøftet. Plantningen var sket i holme, som på sigt skulle sikre frøtræer til 
den kommende generation skov på arealet. Forud for plantningen var om-
rådets grøfter lukket for at sikre naturlig hydrologi på arealet.  
 
Tredje stop på ekskursionen var ved en nøglebiotop med fleretageret bøg 
med dødt ved. Nøglebiotopen blev brugt som udgangspunkt for en frem-
lægning af tilskudsordningen for naturmæssigt særligt værdifuld skov. Der 
blev taget udgangspunkt i tilskudsvejledningen for at illustrere hvad en afta-
le konkret ville betyde for denne nøglebiotop.   
 
Efterfølgende drøftede Skovrådet en række relevante skovpolitiske emner 
med udgangspunkt i indlæg fra rådets medlemmer. 
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