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Kære miljøminister Troels Lund Poulsen, 
 
På Skovrådets vegne vil jeg gerne takke dig, fordi du tog dig tid til at mødes med Skovrådet for at 
drøfte den danske skovpolitik den 24. juni ved Hedensted. Medlemmerne af Skovrådet var meget glade 
for, at du så klart gav udtryk for, (1) at du har ambitioner på skovområdet, (2) at du ønsker dem 
realiseret via Skovplanen, og (3) at du ønsker at drøfte skovpolitikken med befolkningen. 
 
Vi tilbød at bistå dig bedst muligt med at realisere disse ambitioner og i den forbindelse inden 
den 11. juli at udarbejde et samlet forslag til kommissorium for et Skovpolitisk Udvalg, som 
skal se på muligheder for fremtidens skovbrug, og udarbejde Skovplanen.  
 
Jeg er glad for og stolt over, at det lykkedes Skovrådet at blive enige om vedhæftede Kommissorium 
for et Skovpolitisk Udvalg af 10. juli 2009. 
 
Det har været vanskeligt, fordi aldrig før har så mange mennesker haft en så stor efterspørgsel 
efter så mange forskellige goder, tjenester og produkter fra skovene. Det giver nogle naturlige 
og forståelige interesse-konflikter, når et sådant kommissorium skal skrives kort og klart. Ja, 
en overgang var diskussionerne så intense, at man skulle tro, at selve udvalgsarbejdet var gået i 
gang. 
 
Det viser også, at der er en stor interesse for og kærlighed til de danske skove i den danske 
befolkning, og derfor er jeg sikker på, at din Skovplan vil møde stor opmærksomhed. 
 
Jeg kan garantere dig, at alle medlemmerne af Skovrådet ikke er helt tilfredse med det her 
fremsendte kommissorium. Vi har imidlertid haft en grundig proces, hvor alle har kunnet 
komme med bidrag i tre runder, og hvor jeg så til sidst har formuleret det endelige kompromis. 
 
De fleste medlemmer af Skovrådet er villige til at indtræde i det Skovpolitiske Udvalg, og vi 
vil alle følge dets arbejde med meget stor interesse. 
 
Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke med din Skovplan af hensyn til de danske skoves og 
den danske befolknings fremtid. 
 
Med venlig hilsen  
På vegne af Skovrådet 
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