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Ref. MERJE 

Den 11. september 2018 

 

  

Kommissorium for Skovrådets underudvalg om ”zonering” 
 

 

Formål 
Skovrådet ønsker at få en diskussion om brugen af ”zonering” som redskab i forvaltningen af skovene i 

Danmark. Arbejdet i underudvalget har derfor til formål at udarbejde et diskussionsoplæg til 

Skovrådet om ”zonering”. Skovrådet skal på baggrund af oplægget kunne diskutere anvendelse af 

”zonering” som redskab i dansk skovforvaltning og evt. kunne komme med en anbefaling til Miljø- og 

Fødevareministeren om emnet. 

Baggrund 
I forbindelse med Skovrådets drøftelser primært i 2017 af mulige ændringer af skovloven har zonering 

som muligt værktøj i forvaltning af skove i Danmark været drøftet. Ved Skovrådsmødet d. 5. marts 

2018 blev det aftalt at nedsætte et underudvalg, der skal komme ned et oplæg til et møde i Skovrådet.  

Opgave 
Underudvalget skal udarbejde et diskussionsoplæg til Skovrådet indeholdende følgende elementer 

vedr. zonering: 

 Forslag til definitioner og terminologi ift. zonering og planlægning. 

 Formål, fordele og ulemper ved at anvende zonering i forvaltning af skovene i Danmark. 

 Overblik over udviklede værktøjer til zonering. 

 Overvejelser om anvendelse af geografi, arealanvendelse, friluftsliv, ejerforhold, skalaforhold eller 

lignende som tilgang til zonering. 

 Overblik over internationale erfaringer med anvendelse af zonering i natur-/skovforvaltning. 

Sammensætning 
Niels Otto Lundsted, Dansk Skovforening (Formand) 

Vivian Kvist Johannsen, IGN, Københavns Universitet 

Jacob Heilmann-Clausen, CMEC, Københavns Universitet 

Henrik Wejdling, Dansk Ornitologisk Forening 

Anker Madsen, Friluftsrådet 

Troels Garde Rasmussen, KL 

Karen Post, Landbrug & Fødevarer  

Sekretariat: Mette Rask Jensen, Miljø- og Fødevareministeriet. 

Proces for arbejdet 
Underudvalget giver en foreløbig afrapportering ved efterårsmødet, og et oplæg til diskussion af 

”zonering” på ca. 5-7 sider (max) skal forelægges Skovrådet i foråret 2019.  
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Sekretariatet udarbejder udkast til kommissorium for underudvalget, som godkendes ved Skovrådets 

møde d. 4. juni 2018. Sekretariatet indkalder til møderne i underudvalget og samler skriftligt op på 

drøftelserne i underudvalgets arbejde. Dele af drøftelserne kan foregå via mail og møderne kan efter 

aftale foregå via Skype. Alle medlemmer i underudvalget bidrager til drøftelserne og til indsamling af 

informationer og erfaringer vedrørende ”zonering”. 


