SKOVRÅDET

Vild natur og Biodiversitet
J.nr. 2022-1346
31. maj 2022

Referat for skovrådsmøde d. 31. maj 2022
Tid og sted: kl 9.00-16.30, Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej
2B, 3230 Græsted. Mulighed for virtuel deltagelse.
Deltagere
Peter Kofod Kristensen
Niels Otto Lundstedt
Tanja B. Olsen
Kristian Gernow
Michael Glud
Henrik Skibsted Jacobsen
Tine Skafte Nielsen
Birgitte Marcussen
(virtuel deltagelse)
Sofie Tind Nielsen
Pil Christensen
(stedfortræder for Lisbet Christoffersen)
Henrik Wejdling
Johan Husfeldt
Katrine Lindegaard
Jørgen Sølvsten Skriver
(deltog til og med frokosten)
Vivian Kvist Johannsen
Jacob Heilmann-Clausen

Formand
Dansk Skovforening
Dansk Skovforening
De Danske Skovdyrkerforeninger
HedeDanmark
Danske Træindustrier
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
WWF – Verdensnaturfonden
Verdens Skove
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
3F
Træ- og Møbelindustrien
Københavns Universitet – IGN
Københavns Universitet – Globe

Afbud
Sara Røpke
Camilla Fløjgaard
Christian Holck

Kommunernes Landsforening
Århus Universitet – DCE
Landbrug & Fødevarer

Fra sekretariatet deltog
Charlotte Brøndum
Marie Dahl Kongerslev
Christian Lundmark Jensen
Sebastian Iuel Berg

Miljøministeriets departement
Miljøministeriets departement
Miljøministeriets departement
Miljøministeriets departement

Styrelsesrepræsentanter og oplægsholdere
Charlotte Brøndum
Miljøministeriet
(Holdt oplæg om lovgennemgang)
Katrine Hahn Kristensen
Miljøstyrelsen
Pernille Karlog
Miljøstyrelsen
(Holdt oplæg om § 25 registrering)
Jens Bjerregaard Christensen
Naturstyrelsen Nordsjælland
Asger Olesen
FSC International
Simon Auken Beck
Træ- og Møbelindustrien
Mogens Pedersen
Danske Bank
Mads Flinterup
Hedeselskabet
Allan Bechsgaard
Hedeselskabet

1. Velkomst, v. formanden
Formanden igangsatte mødet og gav kort introduktion til dagens program, hvor
den tematiske målsætning var en drøftelse af skovens fremtidige ydelser, herunder
muligheder for certificering.

2. Strategisk arbejde med fremtidens skovydelser, v. Mads
Flinterup og Allan Bechsgaard, Hedeselskabet
Hedeselskabet gav et oplæg om deres arbejde med fremtidens skovydelser. Slides
fra oplægget er delt med Skovrådets medlemmer.

3. Fremtidens markedstrends, v. Simon Auken Beck, Træ- og
Møbelindustrien
Træ- og Møbelindustrien gav et oplæg om fremtidens markedstrends. Slides fra
oplægget er delt med Skovrådets medlemmer.

4. Fremme af biodiversitet i fremtidens skov, v. Tine Skafte
Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening gav et oplæg om udfordringer for biodiversitet i
Danmark og fremme af biodiversitet i fremtidens skov. Slides fra oplægget er delt
med Skovrådets medlemmer.

5. Skovenes fremtidige rekreative rolle, v. Johan Husfeldt,
Friluftsrådet
Friluftsrådet gav et oplæg om skovenes fremtidige rekreative rolle. Slides fra
oplægget er delt med Skovrådets medlemmer.

6. Økosystemydelser og certificering, v. Asger Olesen, FSC
International
FSC international gav et oplæg om økosystemydelser og certificering. Slides fra
oplægget er delt med Skovrådet medlemmer. Asger Olesen forlod mødet efter
oplægget.

7. Fremtidens krav til dokumentation af bæredygtighed ifm.
økonomiske ydelser i skovsektoren, v. Mogens Pedersen,
Danske Bank
Danske Bank gav et oplæg om Danske Banks krav til dokumentation af
bæredygtighed ifm. økonomiske ydelser i skovsektoren. Slides fra oplægget er delt
med Skovrådets medlemmer. Mogens Pedersen forlod mødet efter oplægget.

8. Status og proces for lovgennemgang, v. Miljøministeriet
Miljøministeriet, v. kontorchef Charlotte Brøndum, gav Skovrådet en gennemgang
af status og proces for lovgennemgangen. Slides fra oplægget er delt med
Skovrådets medlemmer. Arbejdet er inddelt i to faser.
Fase 1 omfatter en gennemgang af dele af lovgivningen, herunder Skovloven.
Fase 2 omfatter analyser af øvrig lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet,
der på længere sigt kan sikre og styrke rammerne for at realisere natur- og
biodiversitetspakken. I fase to indgår ligeledes naturzoner.
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Processen herfra omfatter høring over disposition for rapport (juni 2022), skriftlig
høring af rapportudkast (ultimo 2022) og interessentmøde (primo 2023)
Pil Christensen (Verdens Skove) spurgte Miljøministeriet om, hvordan andre
ministerier inddrages. Miljøministeriet svarede, at Miljøministeriet er
ressortmyndighed for lovgennemgangen, men andre ministerier bliver inddraget.

9. Status for § 25 registrering, v. Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen gav et oplæg om fremdriften i § 25 registreringen. Slides fra
oplægget er delt med Skovrådets medlemmer.
Miljøstyrelsen berettede, at der er nedsat en følgegruppe blandt Skovrådets
medlemmer, og at første møde er afholdt d. 29. marts 2022. De første kortlæggere
er ansat. Miljøstyrelsens model for AI baseret identificering af naturmæssig
værdifuld skov har vist sig at være udfordrende, idet den udpeger skov, som ikke
umiddelbart er naturmæssigt særlig værdifuld.
Pil Christensen (Verdens Skove) bad om en uddybning af, hvad der konkret sker,
når modellen peger på for mange arealer. Miljøstyrelsen svarede, at modellen er
baseret på 199 kortlag (features), det den finder for meget af er typisk modne og
gamle bøgebevoksninger som drives traditionelt, da den ikke kan skelne disse
bevoksninger fra bevoksninger med indhold af særlige værdier (biostrukturtræer,
store træer og dødt ved).
Jacob Heilmann Clausen (KU, GLOBE) berettede, at øvelsen er meget ambitiøs.
De data Miljøstyrelsen skal bruge findes ikke. Der vil formentligt blive behov for
flere "on site" observationer end forventet. Jacob Heilmann Clausen forventer
ikke, at modellen bliver tilstrækkeligt præcis.
Sofie Tind Nielsen (WWF – Verdensnaturfonden) spurgte Miljøstyrelsen, om der
kan sættes en skæringsgrænse der frasorterer små arealer, samt om Miljøstyrelsen
kan fortsætte med at udvikle på registreringen fremadrettet. Miljøstyrelsen
svarede, at skæringsgrænser er en overvejelse de arbejder med. Pt. registrerer de
ikke arealer på mindre end en halv hektar. Midlerne er afgrænset til projektet.

10. Skovvandring i Naturnationalpark Gribskov, v.
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Nordsjælland gav Skovrådet en rundvisning i Naturnationalpark
Gribskov, bl.a. med konkrete nedslag ved 1) Jacob Heilmann Clausens
veteraniseringsforsøg, hvor Jacob Heilmann Clausen stod for en gennemgang af
forsøget, 2) områder med hydrologisk restaurering, 3) eksisterende skovgræsning
og 4) strukturforbedrende hugst.
Jørgen Sølvsten Skriver (Træ- og Møbelindustrien), Tanja B Olsen (Dansk
Skovforening), Katrine Lindegaard (3F), Mads Flinterup (Hedeselskabet) og Allan
Bechsgaard (Hedeselskabet) deltog ikke ved skovvandringen.

11. Opsamlende diskussion, v. formanden
Formanden indledte med at spørge rådet om dagens oplæg havde givet inspiration
til, hvordan Skovrådet kan arbejde videre med anbefalinger til ministeren i 2022.
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Formanden konstaterede, at der er politisk efterspørgsel på anbefalinger til vejen
til mere certificering i DK. Anbefalinger kunne evt. se på barrierer for dette. Alle er
velkommen til at dele observationer.
Michael Glud (HedeDanmark) konstaterede, at hvis der er betalingsvillighed, er
der skovejere, der gerne vil stille skove til rådighed. Væsentligt at skovejeren
beholder ejendomsretten, hvilket er muligt ved certificering af økosystemtjenester.
Klima er oplagt, og der er allerede et marked, biodiversitet er mere vanskelig. Fsva.
rekreation kan der være behov for bidrag fra myndigheder, da der ikke
umiddelbart er betalingsvillighed.
Henrik Skibsted Jacobsen (Danske Træindustrier) nævnte, at der evt. kan hentes
inspiration i SINCERE projektet, hvor Jacob Heilmann Clausen har været med.
Jacob Heilmann Clausen (KU, GLOBE) uddyber, at projektet har arbejdet med en
omvendt auktionsmodel, hvor der blev spurgt om hvilken betaling parter ønskede
for forskellige handlinger, hvorefter der på den baggrund blev udvalgt og
finansieret konkrete tiltag.
Niels Otto Lundstedt (Dansk Skovforening) konstaterede, at der er
betalingsvillighed for certificering / verificering af økosystemtjenester, hvilket
oplægget fra Danske Bank var et godt eksempel på. Forandringen bliver
markedsdrevet. Det er sandsynligt, at der vil komme mere
beæredygtighedscertificering uden yderligere tiltag.
Henrik Wejdling (DOF) fremhævede taksonomiforordningen som vejen til flere
hensyn til økosystemtjenester og efterspurgte en gennemgang af denne ved et
fremtidigt skovrådsmøde.
Johan Husfeldt (Friluftsrådet) spurgte åbent om rekreative hensyn kan indgå som
led i en bæredygtig skovdrift, der supplerer eller rækker videre end krav i
certificeringsordninger.
Henrik Skibsted Jacobsen (Danske Træindustrier) konstaterede, at adgangen til
skovene er sikret ved lov, hvilket kan have indflydelse på betalingsvillighed.
Alternativt kan man vende den om og sige, at certificering giver mulighed for at
lukke af for visse aktiviteter og åbne op for andre.
Sofie Tind Nielsen (WWF – Verdensnaturfonden) konstaterede, at det er vigtigt at
tænke payment for eco system services i aktiviteter ud over salg af træ, samt at der
klart er behov for mere certificering i Danmark, og spurgte, hvad er der skal til for,
at vi får mere skov certificeret.
Formanden spurgte hertil, om skovejerne er tilstrækkeligt oplyste om, hvad der
skal til for at opnå certificering, herunder om der kan være behov for uddannelse.
Niels Otto Lundstedt (Dansk Skovforening) bemærkede, at der har ikke været
behov for udbredt certificering i Danmark. Det er der nu, og nu kommer
interessen. Der vil komme mere certificering på de store skovejendomme.
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Jacob Heilmann Clausen (KU, Globe) bemærkede, at det kunne være interessant
at se på en større prioriteringsøvelse ift. fremtidig optimering af arealanvendelse.
Det kunne være interessant at behandle i rådet, hvor der er en bred vifte af
interessenter.
Vivian Kvist Johannsen (KU, IGN) bemærkede, at der i dag bliver set meget på
arealplanlægning via forskellige samarbejder på tværs af myndigheder og
universiteter.
Henrik Skibsted Jacobsen (Danske Træindustrier) efterspurgte generelle krav om,
at al træ i Danmark er bæredygtigt produceret. Certificering kan dokumentere
bæredygtigheden. Der bliver stillet bæredygtighedskrav til stort set alle sektorer –
uden betaling eller kompensation - men kun begrænset i skovsektoren.

12. Drøftelse af arbejdsgang og leverancer i 2022, v. formanden
Formanden skriver for på en arbejdsramme for rådets anbefalinger. Skovrådet
forventes at sende anbefalinger til ministeren i løbet af efteråret. Skovrådet får
mulighed for at afgive bemærkninger til lovgennemgangen. Skovrådet skal give
anbefalinger om øget certificering af dansk skov såvel som yderligere skovrejsning,
hvor der bliver behov for handling, hvis skovrejsningsmål skal indfries.
Formanden lagde op til at afsøge hvordan payment for ecosystem services kan
bidrage til dette.
Der bliver lagt op til kort virtuelt møde i rådet inden efterårsmødet, evt. med
oplæg fra Klimaskovfonden.
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