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Indledningsvist bød formanden velkommen til Katrine Hahn Kristensen, som
er ny repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening og Jacob Andersen som ny sekretær for Skovrådet.
Udsendelsen af dagsorden og materiale til møderne vil fortsat ske elektronisk, men skulle enkelte ikke kunne udskrive materialet, så kontakt sekretariatet.
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Praksis for udstykning
Skovrådet har tidligere drøftet praksis for udstykning af boliger, der er blevet
overflødige for driften, hvorfor der til mødet var udsendt et notat, som redegjorde for status, praksis fra 2001 til nu og forslag til fremtidig praksis.
Styrelsen foreslår følgende fremtidig praksis:
En bolig, der er blevet overflødig for driften kan altid udstykkes, hvis den har
direkte adgang til offentlig vej, dvs. at boligparcellen støder op til den offentlige vej.
• Desuden kan parceller, som ligger i udkanten af skoven, men ikke har
direkte adgang til offentlig vej, udstykkes, hvis vejen der fører til boligen
ligger udenfor fredskov.
• Udstykning sker som hidtil ved at fredskovspligten ophæves.
• Driftsboliger, der ikke er sidste hus i skoven, kan udstykkes. Dog præciseres denne praksis, således at der ikke kan udstykkes under det antal boliger som anses som nødvendige for skovdriften af skoven. Er det fx en
skov på 600 ha på dårlig bonitet, vil de to sidste boliger på ejendommen
ikke kunne udstykkes. I skove der ikke er store nok til at bære en driftsbolig,
kan også den sidste driftsbolig udstykkes, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Styrelsen gav under drøftelsen udtryk for, at der efter en konkret vurdering
også kan gives tilladelse til udstykning, selv om boligen alene har adgang til
privat fællesvej.
3. Sag om beregning af erstatningsareal
Dansk Skovforening havde bedt om at få dette punkt på dagsordenen, og
ønskede at drøfte vilkårene for beregning af erstatningsskov bl.a. på baggrund af en konkret sag.
Skovforeningen mener, at der ved beregningen af erstatningsskov bør kunne tages højde for de naturmæssige gevinster, der opnås med projektet på
længere sigt. Skovforeningen ønsker ligeledes at Skov- og Naturstyrelsen
skal tage højde for den lempelse af praksis der er lagt op til i forarbejderne
til loven fra 2004.

2

Styrelsens oplyste at skovloven ikke tillader at tage hensyn til projektets
naturmæssige gevinster ved beregningen af erstatningsskov, og at styrelsen allerede har indarbejdet de lempelser der er lagt op til i forarbejderne til
2004 loven i sin praksis for beregning af erstatningsskov selvom selve bekendtgørelsen ikke er revideret.
Rådet drøftede med baggrund i en konkret afgørelse hvilke vilkår Skov- og
Naturstyrelsen ud fra Skovloven kan stille ved tilladelse til råstofgravning,
herunder og i hvilket omfang disse krav kan/bør være kendt på tidspunktet
for afgørelsen om råstofgravning. Skovforeningen fandt således ikke at et
krav om en tilplantningsplan og en bestemt efterbehandling er hjemlet i
Skovloven. Disse forhold afgøres af kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af VVM og efterbehandlingsplan. Styrelsen skal alene efterfølgende tage stilling til i hvilket omfang arealet atter er egnet til pålæggelse af
fredskovspligt, og dermed kan bruges som vederlagsareal i næste graveetape. Også andelen af lysåbne arealer og spørgsmålet om etablering af
erstatningsskov i etaper blev drøftet.
Formanden konkluderede at styrelsen snarest bør igangsætte arbejdet med
en revision af erstatningsbekendtgørelsen og forventer et udkast til drøftelse
i rådet i 2008.
4. Status på § 25 skov
Der var til mødet udsendt et notat med status for arbejdet med naturmæssigt særligt værdifulde skove.
Skovrådets undergruppe om § 25 registreringen holdt den 30. maj møde om
projektet. På mødet var der enighed om den foreslåede prioriteringsmetode
med mindre ændringer. Forslagene fra undergruppen er indarbejdet, og de
foreløbige milepæle for arbejdet blev præsenteret.
Der vil fortsat kunne søges om tilskud til særlig drift af skove under den nuværende ordning, men der vil blive arbejdet videre med forskellige tilskudmodeller. Der var enighed i rådet om vigtigheden af at informere ejerne og
konsulenterne.
Skovrådet kvitterede for status på § 25 og udtrykte ros til dem der har leveret materiale og til undergruppen, som har ydet en stor indsats. Der var
enighed om at der er skabt et godt udgangspunkt. Skovrådet følger meget
gerne det videre arbejde.
5. Skovbyggelinien
Dansk Skovforening havde ønsket at rådet drøftede spørgsmålet om dispensationer fra skovbyggelinien.
Skovforeningen kendte til flere sager, hvor dispensationer fra skovbyggelinien medførte haveaffaldsproblemer og ulovlig færdsel ind i skoven fra parcelhusgrunde. En løsning kunne være opsætning af hegn eller tæt skov-
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bryn. Skovforeningen ville gerne drøfte, hvorvidt der i forbindelse med dispensationer kunne stilles en række vilkår, hvori ejers ønsker om f.eks.
hegn eller tæt skovbryn fremføres.
Formanden gjorde indledningsvis opmærksom på at rådet ikke har kompetence til at rådgive i spørgsmål om naturbeskyttelsesloven og planloven. Da
det rejste spørgsmål har betydning for mange skove, er det imidlertid relevant at få en orientering og drøfte det i rådet.
Styrelsen orienterede om, at kompetencen til ophævelse af skovbyggelinjen
efter naturbeskyttelsesloven ligger hos tre af miljøcentrene: Odense, Århus
og Roskilde.
Ophævelse af linien bruges som udgangspunkt i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner, hvor en længere strækning langs skoven ønskes ophævet, f.eks. i forbindelse med etablering af et parcelhusområde.
Kompetencen til at dispensere til byggeri ligger hos kommunerne. Dispensationen bruges oftest i forbindelse med ansøgninger vedrørende enkelte
ejendomme. Det er et lovkrav, at naboer skal høres i sager om dispensation
og det er kutyme at naboer høres i forbindelse med ophævelse. Kommunerne kan i lokalplanerne lægge krav ind om afskærmning, og ejerne skal
således gå til kommunerne, hvis man har bemærkninger til en sag.
Styrelsen arbejder pt med at lave en vejledning om administration af skovbyggelinien til miljøcentrene, og det er stadigt muligt at komme med input
hertil.
Skovrådet besluttede på den baggrund, at en undergruppe bestående af
Hans Hedegaard, Katrine Hahn Kristensen og Trine Skov, vil komme med
input til styrelsens arbejde senest den 1. september 2007.
6. Status for Natura 2000
Der var udsendt et notat om status for Natura 2000-planlægningen. Natura
2000 arbejdet er gået ind i en fase, hvor der indhentes input til det kommende arbejde. Den 22. juni startede idefasen, som strækker sig frem til
den 22. december 2007. Derefter har myndighederne 1 år til at komme med
et udkast til en plan for hvert Natura 2000 område. Kommunerne skal komme med et bud på en plan for de lysåbne naturtyper og styrelsen skal komme med et bud på en plan for skovene. Første planperiode skal sikre de
eksisterende værdier.
Bekendtgørelsen om målfastsættelse forventes udstedt før sommerferien.
7. Status for årets tilskudsrunde
Der var udsendt et notat om landdistriktsprogram og tilsagnsrammer for
skovtilskud.
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Der var ved fristen for papiransøgninger til skovrejsning indkommet i størrelsesordenen 100 ansøgninger. Da der er forlænget frist for elektroniske
ansøgninger kendes det endelige antal ansøgninger endnu ikke. Der har
været afholdt konsulentdage for at understøtte at ansøgningerne kommer
digitalt, og det er positivt at der ser ud til at være mange digitale ansøgninger.
Dansk Skovforening udtrykte det uhensigtsmæssige i at der tilsyneladende
vil kunne ansøges om tilskud med nogenlunde samme formål dels ved styrelsen, dels ved DFFE i Tønder.
Rådet konkluderede, at det vil følge udviklingen og eventuelt følge op på
landdistriktsprogrammet i 2008, når programmet og ordningerne kendes i
detaljer.
8. Resultat af NFI (national forest inventory)
Skovrådet havde ønsket en redegørelse for baggrunden for ændringerne i
skovarealet. Skov & Landskab er ikke kommet helt så langt som forventet,
så selve resultaterne foreligger endnu ikke, men der blev redegjort for metoderne.
NFIen skal vise hvad udviklingen er og hvad udviklingen skyldes. Der er
således ikke tale om en beskrivelse af den enkelte bevoksning, men snarere et overblik for Danmark.
Resultatet af NFIen forventes ultimo 2007.
Orienteringspunkter:
9. Kriterier for dokumentation af lovligt og bæredygtigt produceret træ
Der var udsendt et notat om offentlig indkøbspolitik og en oversigt over kriterier for lovligt og bæredygtigt træ. Der er en selvstændig styregruppe, som
arbejder med dette emne. Kriterierne har været sendt i høring frem til 31.
maj. Der er indkommet 40 gode svar, heraf ganske mange fra meget store
skovrige lande. Styregruppen har næste møde d. 20. juni.
10. Eventuelt
Styrelsen er blevet omgjort i en sag af Naturklagenævnet. Praksis har hidtil
været at tillade fredskovspligt på eksisterende skov i minus områder. Med
afgørelsen fra Naturklagenævnet må denne praksis modificeres. Det drejer
sig om en sag, hvor styrelsen ønskede at pålægge fredskovspligt på et
stykke skov beliggende i et minusområde og samtidig indenfor strandbeskyttelseslinien.
Rådet ønskede at tage dette op som et punkt på næste møde.
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Dansk Skovforening ønskede en vejledning eller en henvisning til hvordan
man via internettet kan se, hvor der er fredskovspligt på ens ejendom.
Løsningen kan findes via Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside
(www.kms.dk), hvor det kan vises, hvor der er fredskovspligt på ens ejendom. Yderst til højre på forsiden vælges ”matrikelkort” og der klikkes på
”søg”. Der fremkommer nu et nyt kort, hvor man øverst vælger ”matrikelkort”
og derefter vælger ”matrikelnummer”. Derefter indtastes kommune, ejerlav
og matrikelnummer.
Næste møde:
Næste møde afholdes i København. Danmarks Naturfredningsforening vil
gerne lægge lokaler til. Sekretariatet udsender mødekort.
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