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Kære [navn på Europa-parlamentarikere] 

Tillykke med valget til Europa-Parlamentet. 

Der ligger nu fire år forude med masser af spændende opgaver og udfordringer, der skal løses. Fra 

Dansk Skovforening og CEPF vil vi rigtigt gene informere dig om de vigtige skovpolitiske emner, der 

i særlig grad vil påvirke de danske skove. Vi håber derfor, at du kan finde tid til at mødes med os 

enten i Bruxelles eller i København efter sommerperioden. 

Der findes ikke en fælles europæisk skovpolitik - skovpolitikken er et nationalt anliggende. 

Alligevel er der meget af EU's politik, som bliver bestemmende for eller påvirker de rammer, 

hvorunder skovejerne kan drive og udvikle deres skove. I 2014 blev vedtaget en ny EU-skovstrategi 

og implementeringen og forankringen af denne bliver essentiel. 

Særligt på disse områder vil vi bede om, at du påvirker EU's beslutninger: 

 

 Skovene kan bidrage til løsning af en række af samfundets udfordringer - gennem 

samarbejde og ved retfærdige betalingsordninger. Skovene er på EU's agenda til løsning af 

fx klimaforandringerne, energiforsyning og -sikkerhed samt sikring af biodiversitet og rent 

drikkevand. For at dette kan realiseres er en erkendelse af den private ejendomsret og 

tidlig inddragelse af skovejere i de forskellige relevante politiske processer altafgørende. 

Samtidig kræver det en økonomisk værdisætning af de mange forskellige tjenester, som 

skovene yder. Det vil skabe et bedre grundlag for retfærdige betalingsordninger og 

kompensationsmuligheder for europæiske skovejere, således at skovejerne får en 

retfærdig betaling af de ydelser, som skovejerne leverer. 

 

 Fremme brugen af vedvarende naturressourcer og deres bidrag til EU's bioøkonomi. Træ 

produceret i EU er et bæredygtigt, fornybart, klimavenligt genbrugeligt råmateriale, som 

kan erstatte fossile brændsler. På denne baggrund bør EU fremme brugen af vedvarende 

naturressourcer og deres bidrag til EU's bioøkonomi. Ikke mindst bør anvendelse af træ til 

papir, emballage, møbler, tømmerarbejde, bygnings- og konstruktionsmateriale, 

træpaneler til tekstilfibre, biobrændsler, bioenergi og fremstilling af kemikalier fremmes. 

 

 Bedre udnyttelse af skovressourcen. Europas stående lager af træ i skovene er siden år 

2000 steget med 12 % og udgør nu omkring 22 mia. m3. Samtidig høstes kun 60 % af den 
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årlige tilvækst. Der er altså mulighed for en mere effektiv udnyttelse af træressourcerne til 

gavn for ressourceanvendelse og klima. Dette skal ses i sammenhæng med en løsning af 

problemet med den stigende afhængighed af importeret råtræ. 

 

Vi har vedlagt en folder, der fortæller lidt mere om de vigtigste skovpolitiske emner og om 

skovenes nøglerolle.  

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig på e-mail js@skovforeningen.dk eller telefon +45 4020 

0597. Vi vil tillade os at tage direkte kontakt til dig efter sommeren med henblik på en nærmere 

dialog om de skovpolitiske emner, som er aktuelle på EUs agenda.  

 

Med venlig hilsen  

Dansk Skovforening 

 

Til Information: 

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation med godt 700 medlemmer, der varetager 

danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser. Foreningens formål er således 

at fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe 

værdier i skovene og naturen.  

CEPF (The Confederation of European Forest Owners) er en paraplyorganisation, der består af 

nationale skovejerforeninger fra hele Europa. Organisationen varetager europæiske skovejeres 

interesser, og arbejder således for at fremme bæredygtigt skovbrug, privat ejendomsret samt 

økonomisk levedygtighed i skovsektoren. CEPF repræsenterer næsten 16 mio. skovejere. 

 

 


