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Til formanden for Natur- og Landbrugskommissionen 
Jørn Jespersen 
 
 
 
 
 
Kære Jørn Jespersen, 
 
Tak for at du tog dig tid til at deltage i ekskursionen med miljøministeren og Skovrådet mandag den 
13. august 2012 i Sorø. Det er Skovrådet rigtig glade for, og jeg håber og tror, at du fik et indtryk af 
den mangfoldighed, som skovene kan bidrage med til at løse en række af de natur- og 
miljømæssige udfordringer, som Natur- og Landbrugskommissionen skal komme med bud på 
løsninger til.   
 
Du efterspurgte under turen et bidrag fra Skovrådet om, hvad skovene kan bidrage med i forhold til 
Natur- og Landbrugskommissionens arbejde indenfor den naturpolitiske dagsorden. 
 
Skovrådet drøftede dette efterfølgende og konstaterede, at Skovrådets medlemmer hver for sig har 
indsendt en række bidrag, som relaterer sig hertil, herunder har Skovforeningen fremsendt ønsker 
til det kommende landdistriktsprogram 2013-2020 til Natur- og Landbrugskommissionen. Desuden 
har Naturstyrelsen efter bestillingen fra kommissionen fremsendt en række notater til 
kommissionens statusrapport, herunder et notat, der særligt vedrører Skovene og biodiversiteten. 
 
Ved et møde med dig i foråret overrakte jeg som formand for Skovrådet også rapporten 
”Fremtidens skov – anbefalinger fra Skovpolitisk Udvalg” til dig, som inspiration til Kommissionens 
arbejde. Skovrådet finder generelt, at denne rapport har mange gode anbefalinger til en fremtidig 
skovpolitik, herunder specifikt med hensyn til at bevare og styrke den biologiske mangfoldighed i 
skovene, hvor der er enighed i Skovrådet om, at rapporten på bedst mulige måde giver et 
balanceret og konstruktivt indspil til Kommissionens arbejde. 
 
Rapporten anbefaler specifikt, at der igen indføres tilskudsordninger til rådgivning om bæredygtigt 
skovdrift, herunder til grønne driftsplaner, samt at der er behov for at give biodiversiteten et 
generelt løft i skovene, f.eks. ved indførelse af generelle regler, og at der findes en 
finansieringsmodel, der kompenserer skovejerne ved sådanne tiltag. 
 
Held og lykke med jeres vigtige arbejde, idet Skovrådet naturligvis er til rådighed, hvis vi kan 
hjælpe yderligere. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Niels Elers Koch 
Formand for Skovrådet 


