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Kære Mettte Gjerskov
Tak for dit svar af 5. feebruar på vores henvendelse af 17
7. decembeer 2012, hvo
or Skovforeningen
opfordrer dig
d til at arb
bejde for att skovbrugets konkurre
enceevne fo
ortsat komm
mer til at fre
emgå af
formålsparragraffen fo
or landdistriiktsforordniingen på ligge fod med landbrugetss.
I dit svar henviser du til,
t at Lissab
bon Traktateens rammebestemmellser om støttte under den fælles
landbrugsp
politik ikke giver
g
hjemm
mel til at stø
øtten fokuseres til en særlig
s
sekto
or, ud over landbruget,
og at du deerfor ikke fo
orventer at de overord
dnede målsæ
ætninger fo
or landdistriktspolitikke
en vil
komme til yderligere drøftelse
d
i denne
d
sene fase af forh
handlingern
ne.
Vi kan dog forstå, at Parlamentet
P
t i forrige ugge beslutted
de en række ændringsforslag til udkastet til
landdistrikktsforordnin
ng – herunder at bibeholde skovbrrugets konkkurrenceevn
ne i
formålsparragraffen (aartikel 4). Vi håber derffor fortsat, at
a du vil havve behovet for en økon
nomisk
bæredygtigg skovsekto
or, som er en forudsættning for en bæredygtigg udvikling aaf de miljøm
mæssige ogg
sociale fun
nktioner i skkovbruget, i tankerne, når
n forordn
ningen skal forhandles
f
ffærdig.
Den fremtiidige danskee implemen
ntering
Vi skal for god ordnen
ns skyld nævvne, at der i udkastet til
t ny forord
dning gives m
mulighederr for at
forbedre skovøkosystemernes tillpasningsevvne og miljø
ømæssige væ
ærdi (artikeel 26) og at det
d
herunder er
e specificerret, at dissee investeringger ikke måå udelukke økonomiske
ø
e fordele påå lang sigt.
n klar forbeedring i forhold til tidliggere. Her lå der nemlig nogle restrriktioner dels i
Dette er en
betalingen
n under aksee 2, dels i ud
dmøntningeen af tilskud
dsvilkårene,, hvor der fo
or eksempe
el ikke
måtte værre en fremtidig økonom
misk fordel for
f skovejen
ndommene i investerin
ngen – end ikke på
lang sigt. Dette
D
har mindsket pottentialet forr løvtrædyrkkningen i Daanmark, og Skovforeniingen ser
derfor positivt på, at dette
d
forhold nu foresllås ændret. Det har sæ
ærlig stor betydning, når
samfundett ønsker at fremme
f
and
delen og an
nvendelsen af løvtræ i Danmark. V
Vi håber derrfor, at
denne nye mulighed også
o
vil blive udnyttet i den danskke implementering.
Skovforeniingen bidragger gerne med
m uddybeende synspu
unkter og praktiske ind
dspil til det kommende
k
e
danske lan
nddistriktsprrogram.
Med venligg hilsen
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