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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. november 2009
3. Skovplan
3b. Bæredygtig skovdrift
4. Planlægning af møde med ministeren
5. Generelt om naturnær skovdrift og Skov- og Naturstyrelsens handlingsplan herom
6. Skovrejsning (herunder pkt. 8 ”Mål fra 1989 om fordobling af skovareal i forhold til klimatopmødet”)
7. Klima og CO2 i skov
8. Vildtagre
9. Herkomstkontrol/kåring

10. Tilskud til grøn driftsplan
11. Orientering om Natura 2000, Artikel 12 og Stormfaldsloven
12. Evt.
Nyt medlem af Skovrådet
Indledningsvis bød Formanden velkommen til Nora Skjernaa Hansen fra
Danmark Naturfredningsforening, som har afløst Katrine Hahn Kristensen fra
marts 2009.

Møde kl. 13.00-16.00
1. Godkendelse af dagsorden
Formanden foreslog, at drøftelse af Skovforeningens brev til miljøministeren,
om bortfald af midler til bæredygtig skovdrift, blev indsat som nyt pkt. 3b,
samt at pkt. 8 på dagsordenen blev slået sammen med pkt. 6 om Skovrejsning.
Dagsordenen blev herefter godkendt med disse ændringer.
Formanden oplyste endvidere Rådet om, at planen for mødet med ministeren var ændret således, at Rådet kunne få så meget tid sammen med ministeren som muligt. Mødet skulle finde sted kl. 18.00 i et skovrejsningsområde ved Sebberub, lidt uden for Hedensted.
Det blev desuden besluttet, at Rådet fremover skal have en liste over bilag
tilsendt sammen med dagsorden og materialet senest 8 dage før et møde.
Af forretningsordenen fremgår det, at dette skal ske senest 14 dage før et
møde, men rådet ønskede at fravige dette for at kunne få det sidste nye
med.
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 19. november 2008
Referatet blev godkendt.
3. Skovplan
Formanden gav ordet til Mads Jensen, som kort ridsede det hidtidige forløb
op. Ministeren har den 1. april, i forlængelse af et samråd, udtalt til Ritzau, at
han ønsker en Skovplan, og et Skovpolitisk Udvalg skal derfor nedsættes i
løbet efteråret.
Dansk Skovforening har sendt et forslag til kommissorium til et Skovpolitisk
Udvalg, hvor de peger på forskellige løsningsforslag til skovenes problemer
og muligheder for at tage hensyn til samfundets forventninger og krav. Der
var således lagt op til en bred debat om, hvad en Skovplan kan og bør indeholde. Rådet drøftede Skovforeningens udkast.
Det blev besluttet, at Hans Hedegaard, med udgangspunkt i punkterne på
side 4 i Skovforeningens forslag, skulle lave et fælles udkast til et kommisso-
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rium med formuleringer, som tilrettet efter kommentarerne på mødet. Udkastet skal sendes i høring i Rådet inden fredag d. 26. juni kl. 12.00, og evt.
bemærkninger sendes som fremhævede rettelser i dokumentet til formanden
samt alle medlemmer inden den 9. juli kl. 17.00.
Formanden udarbejder derefter på dette grundlag et samlet kommissorium,
som sendes rundt til medlemmerne en sidste gang inden den 10. juli kl.
06.00, idet fristen for endelige kommentarer er den 10. juli, kl. 17.00. Herefter vil kommissoriet blive afsendt til ministeren samme dag. .
3b. Brev fra Skovforeningen om bæredygtig skovdrift
Formanden gav ordet til Hans Hedegaard fra Dansk Skovforening, som
gennemgik baggrunden for brevet til ministeren. Skovforeningen var uforstående overfor, at midler til bæredygtig skovdrift er fjernet fra FFL 2010.
SNS oplyste, at Grøn Vækst lægger sporerne for regeringens indsats, og at
den endelige udmøntning vil fremgå af Finansloven og fordelingen af landdistriktsprogram midler. Alle tilskudsordninger fortsætter dog i 2009, og tilsagn
givet i 2009 er gældende.
Flere medlemmer konstaterede, at det er trist, at der fra 2010 alene er mulighed for at sikre § 25 skov gennem fredninger og ikke gennem støtteordninger.
4. Planlægning af møde med ministeren
Efter en drøftelse i Rådet var der enighed om, at et samlet Skovråd står
stærkest overfor ministeren, men der skal samtidig være plads til at afspejle,
at der også er uenighed og diversitet i Rådet.
På baggrund af emner fremsendt af medlemmerne havde sekretariatet og
formanden sammensat en dagsorden for mødet med ministeren. Rådet drøftede med udgangspunkt i denne, hvordan mødet skulle forløbe, og hvem
som skulle præsentere hvert af de fire punkter for ministeren.
5. Generelt om naturnær skovdrift og Skov- og Naturstyrelsens handlingsplan herom
Danmarks Naturfredningsforening lagde op til en debat om, hvordan driftsformen kan udbredes også til de private skove, ud fra en antagelse om, at
principperne i naturnær skovdrift kan være med til at højne naturindholdet i
skovene samtidig med, at der er produktionsmæssigt afkast.
Skov- og Naturstyrelsen forklarede kort om naturnær skovdrift og henviste til
principperne i driftsformen. For Skov- og Naturstyrelsen er en langsigtet omlægning endnu i sin spæde opstart, og på nuværende tidspunkt afventes der
mere langsigtede erfaringer under danske forhold, og der er således fortsat
behov for videndeling, forskning og udvikling af driftsformen.
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6. Skovrejsning (herunder pkt. 8 om, ”Mål fra 1989 om fordobling af
skovareal i forhold til klimatopmødet”)
Danmarks Naturfredningsforening mener, at skovrejsningen i Danmark går
for langsomt i forhold til målsætningen i det nationale skovprogram fra 2002,
og havde derfor lagt op til en debat om emnet.
Skov- og Naturstyrelsen orienterede om, at det langsigtede mål i skovprogrammet stadig er gældende. Målet går på, at skovarealet skal forøges således, at skovlandskaber dækker 20-25 % af Danmarks areal i løbet af en
trægeneration.
HedeDanmark gjorde gældende, at størrelsen af indkomstkompensation er
afgørende for antallet af ansøgninger.
7. Klima og CO2 i skov
Med udgangspunkt i materialet fortalte Vivian Kvist Johannsen fra Skov &
Landskab lidt om skovenes rolle som en del af løsningen på klimaudfordringerne.
Skov & Landskab mener, at der skal mere fokus på skovenes rolle i klimasammenhæng, idet de kan medvirke til en reduktion af CO2- udledningen
samtidig med, at klimatilpasningen vil medføre udfordringer for skovdriften
og skovbeskyttelsen.
8. Vildtagre
På baggrund af Vildtforvaltningsrådets drøftelse af vildtskader opfordrede
Danmarks Naturfredningsforening Skovrådet til at drøfte konsekvenserne
ved etablering af sådanne gødskede vildtagre i skov samt vurdere, om dette er foreneligt med skovlovens formål.
Efter en drøftelse af emnet ønskede Skovrådet, at sekretariatet fremskaffer
mere konkret viden om emnet. DMU vil blive kontaktet herom.
10. Herkomstkontrol/kåring
Formanden gav ordet til Dansk Skovforening, som havde ønsket punktet
taget op.
Jens Kr. Poulsen fremhævede, at finansieringen er et væsentligt problem.
Det blev besluttet, at punktet drøftes yderligere på næste møde. Dansk
Skovforening og sekretariatet indhenter forinden oplysninger om finansieringen i andre lande.
Skov- og Naturstyrelsen gjorde efterfølgende reklame for hjemmesiden
www.plantevalg.dk.
11. Tilskud til grøn driftsplan
Dansk Skovforening har, i brev til SNS af 1. december 2008, kritiseret Skovog Naturstyrelsen for at have foretaget ændringer i vejledningen til tilskud til
grøn driftsplan uden en høringsrunde. Skovforeningen mener ikke, at disse
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ændringer i forudsætningerne for at kunne modtage tilskud kan stilles, uden
at konsekvenserne er blevet drøftet grundigt i Skovrådet forinden.
SNS har beklaget og afholdt et dialogmøde med de implicerede parter med
henblik på at opnå enighed om formuleringen af ændringerne. De tilrettede
vejledninger sendes i høring i Skovrådet inden længe.
12. Orientering om Natura 2000, Artikel 12 og Stormfaldsloven
Da tiden var fremskredet, blev det besluttet at vende tilbage til orienteringspunkterne på et senere møde.
13. Evt.
Næste møde er planlagt til primo november, og sekretariatet sender mødekort rundt til medlemmerne. Der kan evt. blive tale om et ekstraordinært møde tidligere, men det afhænger af arbejdet med Skovplanen.
Derudover ønskede Rådet et overblik over, hvordan de 2500 ha, der er givet
tilskud til i 2008, er fordelt på tilskudsordningerne..
Mødet med ministeren
Efter Skovrådsmødet kørte Rådet i samlet flok til et statsligt skovrejsningsområde ved Sebberup nær Hedensted for at mødes med miljøministeren kl.
18.00 - 19.25. Skovrådet og ministeren drøftede en række relevante skovpolitiske emner med udgangspunkt i indlæg fra rådets medlemmer. Miljøministeren gav udtryk for, at han havde ambitioner på skovområdet, og at han
ønskede dem realiseret via Skovplanen.
Skovrådet tilbød ministeren at udarbejde et samlet forslag til kommissorium
for et Skovpolitisk Udvalg inden den 11. juli, som skal se på muligheder for
fremtidens skovbrug, og udarbejde grundlaget for Skovplanen. Ministeren
tog med tak imod tilbuddet.
Ekskursion den 25. juni
Den følgende dag var der ekskursion til et skovrejsningsområde vest for
Vejle, hvor Skovrådet mødtes med Jess Ingo fra Vejle kommune og skovejer
Brian Lund. Brian viste Rådet rundt på sin ejendom, og Jess fortalte om Vejles model for fleksibel skovrejsning og de muligheder og udfordringer, der er
i den forbindelse. Skovrådet fandt modellen for fleksibel skovrejsning god.
Herefter drog Rådet til Trelde Næs for at indtage frokost og høre om § 25
tilskudsordningen. Marie Nejrup-Brammer fra SNS og Anton Vestergaard fra
Fredericia kommune viste Rådet rundt i området, og Marie forklarede om
tilskudsordningen.
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