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Testcenter for vindmøller i Østerild Plantage i Thy  
 
Kære miljøminister Troels Lund Poulsen, 
 
Den 30. september blev det offentliggjort, at regeringen har truffet beslut-
ning om at placere et nyt nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Plan-
tage i Thy. Samtidig blev planprocessen med vurdering af projektets virk-
ninger på miljøet sat i gang. 
 
Det hidtil tilgængelige materiale viser, at op til 1500 ha skov skal fældes for 
at give plads til opstilling af 7 særligt store testvindmøller. Den statsejede 
skov, som forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen Thy, er beskyttet som fred-
skov. Så vidt Skovrådet er informeret, er der ikke planer om at erstatte den-
ne skov med ny skovbeplantning. Erstatning, med op til det dobbelte skov-
areal (200 %), er ellers et krav i følge bekendtgørelsen om erstatningsskov i 
henhold til Skovlovens § 39. Skovloven har til formål at sikre skovenes are-
almæssige udstrækning, samt bæredygtighed og flersidighed til træproduk-
tion, natur, friluftsliv mm. 
 
Skovrådet anser, at fældning af fredsskov (for at give plads til industri) uden 
plantning af erstatningsskov er kontroversielt fordi: 

• Det er et afgørende brud med de foregående 200 års danske for-
valtning af fredskovsbestemmelserne. 

• Skovlovens beskyttelse af skov som samfundsressource er en nød-
vendig og stærk lovgivning med en meget streng retspraksis. 

• Statsskoven tilhører alle danskere. Den skal ikke ofres uden den 
lovpligtige etablering af erstatningsskov. 

• Skovture er danskernes foretrukne fritidsfornøjelse – vi søger fred 
og ro i skoven. Sundhedseffekten af skov kan ikke overvurderes.  

• Målet om at fordoble skovarealet over en trægeneration risikerer at 
blive forsinket yderligere, hvis testcentret etableres, uden at der 
plantes erstatningsskov. 

• Skoven binder CO2; fældning frigør store mængder kulstof, som (på 
sigt) kan bindes i ny skov ved rejsning af erstatningsskov. De dan-
ske skoves klimabalance bliver markant dårligere, hvis 1500 ha skov 
fældes uden plantning af erstatningsskov. 

Skovrådet besluttede derfor på sit møde den 13. november at råde miljømi-
nisteren til at indarbejde krav om erstatningsskov i planerne for vindmølle-
testcentret, hvis det placeres i Østerild Plantage. Skovrådet ser ingen grund 
til, at dette projekt, hvor nødvendigt det end må være for vindmølleindustri-
en og dermed indirekte for produktionen af vedvarende energi, skal være 
hævet over Skovlovens regler om erstatningsskov. 
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Folketinget har naturligvis mulighed for at tilsidesætte anden lovgivning, når 
en anlægslov vedtages. Men det vil være et meget forkert signal, hvis man 
ikke viser respekt for 200 års skovlovsforvaltning og indarbejder Skovlovens 
regler om erstatningsskov i anlægsloven. Navnlig når testcenteret skal 
medvirke til at fremme vedvarende energi og dermed begrænse klimaforan-
dringer, hvilket en erstatningsskov ligeledes vil bidrage til. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Niels Elers Koch 
Formand for Skovrådet 
Centerdirektør, professor, dr. agro. 
Skov & Landskab 
Københavns Universitet 
Hørsholm Kongevej 11 
DK-2970 Hørsholm 
E-mail: nek@life.ku.dk 
 
Kort om Skovrådet: 
Skovrådet består bl.a. af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Land-
brug, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfrednings-
forening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Træindustri, Nepenthes, 
WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og natur-
videnskabelige områder. 
 
Skovrådet har ifølge Skovloven til opgave at rådgive miljøministeren i skov-
brugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove, at afgive udtalelser til 
ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller 
Skovlovens administration og at følge udviklingen i skovene og Skovlovens 
administration. 


