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Vedr.: International skovpolitik 

Kære Ida Auken 
 
Det er med bekymring Skovforeningen har erfaret, at det som en del af Miljøministeriets strategi 
er blevet besluttet at ændre prioriteringen af det internationale arbejde, herunder at 
nedprioritere skovområdet. 
 
Vi er bekymrede for, at der sker en nedprioritering af skovområdet netop på et tidspunkt, hvor der 
på flere områder skal færdiggøres aftaler og politikker med stor indflydelse på skovdriften i 
Danmark helt ned på ejendomsniveau. Vi mener det er vigtigt, at Danmark er til stede og deltager 
aktivt og taler dansk skovbrugs sag.  
 
Der er blandt andet tale om følgende områder:  

- Ny EU skovbrugsstrategi 
- Juridisk bindende aftale om skov i Europa 
- Klimakonventionen og LULUCF 
- EUTR og FLEGT 

 
På det seneste møde i Skovrådet blev det oplyst, at der ikke er tale om en nedprioritering, men at 
ministeriet blot vil prioritere at deltage i de relevante fora. 
  
Vi har selvfølgelig forståelse for, at det kan være nødvendigt at prioritere indsatserne inden for et 
ministerium, når ressourcerne er under pres. Men vi frygter, at den ændrede prioritering vil kunne 
få alvorlige konsekvenser, da det netop sker i en tid, hvor nye politikker og aftaler skal diskuteres. 
Det er inden, der træffes beslutninger, at der er mulighed for at påvirke arbejdet og sikre de 
nationale interesser. 
 
Vi er klar over at Danmark har brugt mange ressourcer i det internationale arbejde bl.a. i 
forbindelse med EU-formandskabet i 2012, og det er heller ikke fordi vi mener, at Danmark 



 

 Dansk Skovforening - skovbrugets brancheorganisation 2 

nødvendigvis skal være drivende i alle processer. Men vi håber meget, at Danmark også i 
fremtiden kan være med til at påvirke grundlaget for beslutningerne og ikke kun være til stede, 
når de endelige beslutninger skal træffes. 
 

Med venlig hilsen 
 

 

 
Niels Reventlow     /      Jan Søndergaard 


