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Til Miljøministeriet 

 

 

Skovrådets1 bemærkninger til Skovplanen og initiativer under denne 

 

Skovrådet takker Miljøministeriet for muligheden for at komme med 

bemærkninger til Skovplanen og de foreslåede initiativer under Skovplanen. 

Skovrådet finder imidlertid også at høringsperioden på 13 dage er meget kort taget 

kompleksiteten og Skovrådets brede interessentsammensætning i betragtning. 

Disse bemærkninger skal derfor ses i dette lys. I Skovrådet glæder vi os over at 

planen indeholder mange af de analyser, som rådet har peget på i tidligere 

anbefalinger. 

 

Overordnet mangler Skovrådet at se vision, mål og struktur for den egentlige 

Skovplan. Initiativerne, som er listet giver god mening ift. et grundlag for den 

kommende Skovplan men hvis Skovplanen skal fungere som et reelt pejlemærke 

for skovforvaltningen i Danmark fremover skal der bl.a. indgå yderligere analyser 

og anbefalinger på en række områder. Herunder biodiversitet, klima, rekreative 

ydelser, strategisk geografisk vurdering ift. både land og by samt regional 

fordeling. Skovrådet ønsker mulighed for at komme med kommentarer til omfang 

og indhold af Skovplanen samt at modtage information om tidsplan for en samlet 

Skovplan. 

 

Konkrete forslag til ”resterende midler” 

Skovrådet foreslår at de resterende midler anvendes til en evidensbaseret 

kvalitetsvurdering af skovrejsning ift. træproduktion, klima, biodiversitet og 

rekreativ værdi. Det foreslås, at man tager udgangspunkt i de seneste 30 års 

skovrejsning. I vurderingen bør også indgå hvilken betydning (positiv og negativ) 

de forskellige tilskudsordninger har haft på kvaliteten af skovrejsning – igen med 

udgangspunkt i ovenstående fire elementer og deres indbyrdes synergi. Endelig 

bør indirekte effekter også vurderes ift. ILUC og lækage samt forpligtigelser ift. 

klima- og biodiversitetsmål. 

 

Skovrådet foreslår, at der gennem et litteraturstudie udarbejdes en vurdering af 

niveauet af biodiversitet og klimaeffekt i forskellige typer af dansk 

produktionsskov samt anbefalinger til skovforvaltningsmæssige tiltag, som kan 

fremme disse i forskellige typer af dansk produktionsskov. 

 

Bemærkninger til de faglige analyser 

Analyser der understøtter opnåelse af langsigtede mål om skovdække i Danmark 

Skovrådet anbefaler, at man samtænker mål om skovdække med Danmarks mål og 

forpligtigelser for biodiversitet og klima således at det ene mål ikke modvirker 

 
1 Da rådets tre universitetsmedlemmer potentielt kan have en interessekonflikt ift. 

leverancer til Skovplanen har de ikke bidraget til og tiltræder ikke disse bemærkning og 

anbefalinger 
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opnåelse af de øvrige mål, men bidrager bedst muligt til synergier. Der bør 

samtidig ses på, hvilke andre samfunds- og erhvervsmæssige konsekvenser 

opnåelse af de langsigtede mål om skovdække vil kunne have. Der er mange 

interesser i spil i samfundet i forhold til arealanvendelsen og det er vigtigt at 

samtænke og prioritere disse. Derfor bør man heller ikke ensidigt fokusere på 

skovrejsning gennem plantning, men også inddrage overvejelser omkring 

skovrejsning gennem naturlig tilgroning, i sammenhæng med naturgenopretning 

samt udlægning af urørt skov. Man bør indtænke skovrejsningen i en 

landskabsbetragtning for at opnå og maksimere synergieffekter, herunder til 

rekreative værdier. 

 

Skovrådet anbefaler, at analysen også ser på hvilke faktorer, der har betydning for 

lodsejeres motivation til at indgå i skovrejsningsprojekter. Herunder vurdere de 

planlægningsmæssige (planlov og kommunernes klassificering) konsekvenser og 

skattemæssige incitamenter/barrierer, der kan være meget afgørende for den 

enkelte lodsejers motivation til at træffe beslutning om at rejse skov. Desuden bør 

det overvejes, hvad størrelsen på det enkelte skovrejsningsareal har af betydning 

for effekten på klima, biodiversitet og træforsyning. 

 

Digitalisering af viden om skovbevoksede arealer, der har driftsrestriktioner, 

som tilgodeser biodiversitet 

Skovrådet støtter denne analyse og bidrager gerne med konkrete forslag til 

indhold. I forbindelse med registreringen af § 25 skov i private skove henledes 

opmærksomheden på de begrænsninger der er i brug af AI og risikoen for ikke at 

få registreret vigtige biodiversitetselementer og dermed den bedst mulige 

registrering som grundlag for fremtidige tilskud og certificering. 

 

Analyse af træstrømme i Danmark 

Skovrådet finder denne analyse meget vigtig ikke mindst ift. kommende politiske 

beslutninger. Det er imidlertid vigtigt, at analysen indeholder en prognose for den 

fremtidige efterspørgsel da denne vil have stor påvirkning af den forventede 

udvikling af træressourcen. Det er vigtigt at analysen efterfølgende vedligeholdes, 

så der udarbejdes en årlig statistik og udviklingen i træstrømme dermed 

synliggøres.  

Detaljeringsgraden af de enkelte træprodukter er vigtig således at man kan vurdere 

de enkelte produkttyper ift. anvendelse, ressourcehierarki og klimabidrag. 

 

Forprojekt for etablering af kort over skovressourcer i Danmark 

Skovrådet bakker op om etablering af kort over skovressourcen, men da en meget 

stor andel af skovens kulstof er bundet i jorden vil det være værdifuldt ift. de 

beskrevne målsætninger også at omfatte kulstoflagret i jord og skovbund.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Peter Kofod Kristensen 

Formand for Skovrådet 

 


