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Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klima

klimamålsætninger (forslag til klimalov)

 

Dansk Skovforening kan se at klimaloven er sendt ud i en bred høring. 

På den baggrund tillader vi os at formode, at det skyldes en forglemmelse, at Skovforeningen ikke er med 

på høringslisten. Vi tillader os derfor at fremsende dette

Skovforeningen finder det positivt, at der gennem klimaloven etableres et klimaråd, der løbende skal 

komme med klimaanbefalinger.  

 

Om klimarådet står der, at det skal bestå af

rådet med en faglighed indenfor energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi

forhold til det samlede arbejdsområde.

 

Skovforeningen vil på den baggrund opfordre til, at 

eksperter.  

 

Skove har meget at tilbyde til et samfund

• udfasning af fossile brændstoffer, 

• arealkonkurrence,  

• større udbytter med samme input, 

• miljøvenlig dyrkning (meget beskedent brug af hjælpestoffer) samt 

• bevaring og fremme af biodiversitet

 

I tilgift producerer skovbruget det meget 

 

Venlig hilsen 

 

Marie-Louise Bretner 

DANSK SKOVFORENING 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

 

Til:dwc@ens.dk  

CC: klimasekr@ens.dk ; skn@ens.dk 

 

Dansk Skovforening - Skovbrugets brancheorganisation 

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse 

klimamålsætninger (forslag til klimalov) 

Dansk Skovforening kan se at klimaloven er sendt ud i en bred høring.  

På den baggrund tillader vi os at formode, at det skyldes en forglemmelse, at Skovforeningen ikke er med 

ader os derfor at fremsende dette høringssvar. 

Skovforeningen finder det positivt, at der gennem klimaloven etableres et klimaråd, der løbende skal 

Om klimarådet står der, at det skal bestå af eksperter med bred ekspertise. Vi finder imidlertid ikke

faglighed indenfor energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi

det samlede arbejdsområde. 

Skovforeningen vil på den baggrund opfordre til, at klimarådet i sit arbejde også inddrager

at tilbyde til et samfund, der har fokus på:  

udfasning af fossile brændstoffer,  

større udbytter med samme input,  

miljøvenlig dyrkning (meget beskedent brug af hjælpestoffer) samt  

ing og fremme af biodiversitet 

det meget klimavenlige råstof træ til brug i byggeri, møbler og produkter

og Bygningsministeriet 

 

telse af nationale 

På den baggrund tillader vi os at formode, at det skyldes en forglemmelse, at Skovforeningen ikke er med 

Skovforeningen finder det positivt, at der gennem klimaloven etableres et klimaråd, der løbende skal 

Vi finder imidlertid ikke, at 

faglighed indenfor energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi er 100% dækket ind i 

inddrager skovbrugsfaglige 

til brug i byggeri, møbler og produkter. 
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