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Formand
Hededanmark
Dansk Skovforening
Dansk Skovforening
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Skovdyrkerforeningerne
Skov & Landskab
Dansk Landbrug
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Følgende medlemmer deltog ikke:
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WWF
Dansk Træindustri

Fra sekretariatet deltog Agnete Thomsen, Kim Neven, Thomas Vestergaard-Nielsen og Jacob P. Andersen (referent)
Dagsorden for mødet:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2007
3. Ny minister og ny organisering
4. Sikring af naturmæssigt særlig værdifulde skove (§ 25)
5. Status for Natura 2000-processen
6. Offentlig – Privat Partnerskab
7. Status for udbredelse af asketoptørhed
8. Begravelsespladser i skove
Orienteringspunkter:
9. Status for efterårets tilskudsrunde
10. Retningslinier for sanktioner på skovbrugsforanstaltninger
11. Naturklagenævnet – sag om fredskovspligt i minus områder
12. Skovbyggelinien – opfølgning fra sidste møde
13. Orientering fra medlemmerne
14. Næste møde
15. Evt.
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Indledningsvist takkede formanden Katrine Hahn Kristensen og DN for at
lægge lokaler til mødet. Formanden orienterede om at Dansk Træindustri
har skiftet repræsentant i rådet. Adm. dir. Mogens Mikkelsen, Davinde Savværk overtager pladsen efter Helle Sten Nielsen.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2007
Referatet blev godkendt.
3. Ny minister og ny organisering
Agnete Thomsen orienterede om at der er kommet ny miljøminister. Agnete
orienterede samtidig om at Miljøministeriet har gennemgået en strukturændring, således at Miljøministeriet pr. 1. okt. 2007 som noget nyt omfatter Byog Landskabsstyrelsen og en ”ny” Skov- og Naturstyrelse.
4. Sikring af naturmæssigt særlig værdifulde skove (§ 25)
Thomas Vestergaard-Nielsen fremlagde rammerne for arbejdet med sikring
af særlige naturmæssigt værdifulde skove, herunder proces samt hvilke
rammer, som arbejdet skulle ligge indenfor. Der skal ske en beskyttelse via
rådgivning og information til lodsejerne samt via aftaler med private lodsejere.
Aftalerne med private lodsejere om sikring af naturmæssigt særlig værdifulde skove ønskes indgået via en ny tilskudsordning. Skovrådet havde forud
for mødet modtaget et diskussionsoplæg om tilskudsordningen. Aftalerne er
frivillige.
Det danske landdistriktsprogram udgør rammerne for hvad der kan ydes
tilskud til. Det er således ikke muligt at yde tilskud til et driftsherreoverskud,
men kun til meromkostninger og tabte indtjeningsmuligheder.
Den fremviste powerpointpræsentation vedlægges referatet.
Der var drøftelser af fordele og ulemper ved evigtvarende aftaler, af landdistriktsprogrammets manglende muligheder for at give et driftsherretilskud
som incitament til skovejerne, om grønne driftsplaner skal være en adgangsbillet til ordningen. Skovforeningen påpegede at evigtvarende aftaler
kunne være årsag til manglende interesse for ordningen hos deres medlemmer. Endelig kom formanden med et forslag om at indføre en form for
naturpligt på lige fod med fredskovspligt.
Rådets undergruppe indkaldes til et møde den 7. februar om tilskudsmodellen. Herefter sendes en vejledning til tilskudsordningen i skriftlig kommentering til rådets medlemmer. Ordningen færdiggøres, og der afholdes en temadag for konsulenterne, således at der stiles mod at ansøgningsfristen
bliver 1. september 2008.
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5. Status for Natura 2000-processen
Formanden bød velkommen til Lisbeth Bjørndal Andersen fra By- og Landskabsstyrelsen, som gav en kort status for arbejdet med Natura 2000planlægningen.
Idefasen er for alle naturtyper, undtaget skovnaturtyperne, afsluttet. Der er
indkommet ca. 1600 bidrag fra kommuner, organisationer og borgere. Bidragene indgår i den videre planlægning og diskussionerne i og omkring
planlægningen. I 2008 arbejdes der på at få planforslagene klar. Planforslagene (246 i alt) består af basisanalyse, målfastsættelse og indsatsprogram.
Powerpointpræsentationen vedlægges referatet og lægges på hjemmesiden.
Skovrådet drøftede fortolkningen af habitatdirektivet med fokus på de 10
skovnaturtypers kortlægning og beskyttelse.
6. Offentlig – Privat Partnerskab
Dansk Skovforening ønskede punktet behandlet på mødet, idet skovforeningen tidligere havde haft drøftelser med styrelsen om muligheden for at
inddrage de private skove i partnerskaberne.
Agnete orienterede om at der var mulighed for at indgå lokale grønne partnerskaber og få støtte fra styrelsen. Der er afsat 50 mio. kr. til partnerskaberne.
Formanden konkluderede at Skovrådet gerne vil have Skov- og Naturstyrelsens handlingsplan fra 2006 om Offentlig – Private Partnerskaber sendt ud,
så punktet kan tages op igen på næste møde.
7. Status for udbredelse af asketoptørhed
Dansk Skovforening ønskede punktet behandlet af rådet, idet der efter
skovning af døende ask i dag måske vil være en tendens til at tilplante med
nåletræ i moser og fugtige lavninger i skovene. Skovforeningen ønskede at
der igen kunne gives tilskud til plantning af løvtræ efter løvtræ.
Kim Neven oplyste at EU-Kommissionen ikke kunne godkende tilskud til
løvtræ efter løvtræ i det danske landdistriktsprogram, hvorfor det ikke længere var muligt.
8. Begravelsespladser i skove
Kirkeministeriet har haft et lovforslag i høring i august 2007, som vedrører
muligheden for at oprette kommunalt godkendt begravelsespladser for urner
i fredskov. Danmarks Naturfredningsforening var ikke på høringslisten og
ønskede derfor punktet på dagsordenen. DN er utryg ved ideen om begravelsespladser i eksisterende skov, fordi det kan føre til en udvikling der ikke
er hensigtsmæssig for friluftslivet og naturen, men DN kunne forestille sig
begravelsespladser i nye særlige skove, der etableres med det sigte.
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Skovforeningen var af den opfattelse, at med den udformning lovforslaget
har, så vil der ikke vil komme mange henvendelser vedrørende oprettelse af
begravelsespladser i private skove. Der er tale om en frivillig ordning, som
skal godkendes af kommunen.
Orienteringspunkter:
9. Status for efterårets tilskudsrunde
Kim Neven orienterede om de indkomne ansøgninger på de forskellige ordninger i 2007. Grundet manglende godkendelse af landdistriktsprogrammet i
EU er der endnu ikke givet tilsagn til ansøgerne. Landdistriktsprogrammet
er efterfølgende blevet godkendt af EU-Kommissionen.
10. Retningslinier for sanktioner på skovbrugsforanstaltninger
Kim Neven orienterede om at retningslinierne for sanktioner på skovbrugsforanstaltninger er blevet revideret. Der vil bl.a. ske en skærpelse af kontrollen med plantematerialet.
Når der foreligger mere konkrete udmeldinger sendes de ud til rådet.
11. Naturklagenævnet – sag om fredskovspligt i minus områder
Skovrådet blev på sidste møde orienteret om en afgørelse fra NKN, som
rådet ønskede sat på dagsordenen igen.
Dansk Skovforening mente at afgørelsen er truffet på forkerte præmisser,
idet planlovens skovrejsningsforbud i minusområder alene vedrører ny skov
– ikke gentilplantning i eksisterende skov. Det giver problemer i relation til
erstatningsskov og stormfald.
Kim Neven oplyste at NKN har lagt vægt på at der i loven står at ministeren
”kan” pålægge fredskovspligt. Der står ikke at ministeren ”skal”. Vedrørende
stormfaldsforsikring, så har en forsikret ejer et retskrav på tilskud.
Formanden konkluderede, at det vil være formålstjenligt om styrelsen og
skovforeningen tog et bilateralt møde vedr. vejledningen til skovloven. Rådet vil på det næste møde gerne orienteres om hvad der kommer ud af mødet.
12. Skovbyggelinien – opfølgning fra sidste møde
Formanden indledte med at rose undergruppen for at have leveret et flot
stykke arbejde, hvorefter han gav ordet til Katrine Hahn Kristensen, som
foruden Hans Hedegaard og Trine Skov, havde deltaget i undergruppen.
Katrine Hahn Kristensen opsummerede kort gruppens arbejde og kunne
berette at det havde været et spændende arbejde, hvor der havde været
mange aspekter fremme specielt vedrørende dispensation og ophævelse af
skovbyggelinien. Klagereglerne var ikke hensigtsmæssige, hvorfor gruppen
også havde kommentarer til denne del.
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Formanden konkluderede at der var enighed i rådet om at undergruppens
arbejde sendes til By- og Landskabsstyrelsen, så de kan tage rådets arbejde med i det videre arbejde med en vejledning til kommunernes administration af skovbyggelinien samt miljøcentrenes administration af ophævelse af
skovbyggelinien.
13. Orientering fra medlemmerne
Medlemmerne gav en generel orientering om sidste nyt fra deres organisation.
14. Næste møde
Næste møde er mandag den 9. juni 2008 i Nordsjælland, hvor der holdes
møde om formiddagen, ekskursion om eftermiddagen og middag om aftenen. Der var interesse for at miljøministeren deltog i rådets næste møde.
Skovrådet henvender sig til ministeren om dette.
15. Evt.
Kim Neven kunne orientere rådet om at Vildtforvaltningsrådet ønsker at styrelsen deltog i deres næste møde for at berette om proces og beslutning om
retningslinierne for tilladelser til nye dyrehaver for at fremme biodiversiteten.
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