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Kære Mette Gjerskov og Ida Auken 

Vedr.: Sådan sikrer vi at skovene kan levere samfundets efterspørgsel i fremtidens Danmark 

Skovbrug er en langsigtet investering i fremtidens produktion af alle de goder, som tilbydes – og 

efterspørges – af samfundet. 

 

Men den langsigtede samfundsmæssige nytte kan kun udnyttes, hvis vi anvender det bedste plantemateria-

le, der er tilgængeligt.  Fordi anvendelsen af ringere plantemateriale påvirker skovene og samfundet i man-

ge årtier – ja i mere end 100 år. 

 

Vi har en næsten 100 årig praksis for at sikre anvendelsen af det bedste plantemateriale i skovene i Dan-

mark. Regler, der sidenhen er blevet statsligt organiseret og lovmæssigt forankret i EU-regi. Det drejer sig 

om den såkaldte ”Herkomstkontrol med skovfrø og –planter”.  

 

Herkomstkontrollen skal godkende de skovfrø og det plantemateriale, der bringes på markedet og føre 

kontrol med, at købte planter også stammer fra den frøkilde, som sælgeren angiver. 

 

I dag betales kontrollen 100% af skovejerne. Så samfundet går glip af store værdier, hvis skovejernes om-

kostninger ved at bringe det bedste plantemateriale på markedet bliver så store, at de af økonomiske 

grunde undlader at få kåret sine gode bevoksninger. Dette er imidlertid en forudsætning for at kunne brin-

ge frøene/planterne på markedet til anvendelsen i andre skove. Ejeren kan nemlig fortsat godt selv anven-

de sit eget materiale uden en samfundsmæssig godkendelse. 

 

Kontrollen koster kun ca. 1 mill. kr. om året, men det er så meget for de enkelte skovejendomme, der har 

kårede bevoksninger, at mange undlader at indstille nye bevoksninger til kåring ligesom der er flere, der 

afmelder allerede eksisterende kårede bevoksninger. Denne foruroligende udvikling skyldes, at det er sko-

vejerne i Danmark, der betaler samtlige omkostninger, der er forbundet med Herkomstkontrollens virke. 

 

Denne udvikling kan blive katastrofal - også i tider hvor klimaforandringerne kræver, at vi har det rigtige 

plantemateriale tilgængeligt på markedet. 
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Skovforeningen skal derfor i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger stærkt anbefale, at 

Herkomstkontrollen finansieres over finansloven. Samfundet går i modsatte fald glip af store værdier. 

 

Skovforeningen skal henvise til vedlagte artikel, der er skrevet af medarbejdere på Københavns Universitet. 

Artiklen har dels har været bragt som et debatindlæg på Altinget den 8. august 2012, dels i Skovforeningens 

blad ”Skoven” i september 2012. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Hans M. Hedegaard 

 

 

 

c.c.: Medlemmerne af Folketingets Finansudvalg 


