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Vedr.: MST‐140‐00017 ‐ Høring af køreplan for et ressource effektivt Europa
Miljøstyrelsen har bedt om Skovforeningens eventuelle bemærkninger til ovennævnte
dokument senest 7. november 2011.
Skovforeningen har læst køreplane med stor interesse og finder at den indeholder mange for‐
nuftige forslag til sikring af et ressourceeffektivt Europa.
Senest opgørelse fra FAO viser at der findes 215 millioner ha skov i Europas og skov er dermed
en stor og vigtig ressource som levere verdens mest miljøvenlige råstof – træ. Et råstof som
produceret bæredygtigt kan anvendes til byggeri, møbler, papir, energi og meget mere, samti‐
dig med at produktionsapparatet – skov ‐ kan levere biodiversitet, oplevelser, rent vand og me‐
get mere.
Derfor er det overraskende at skov først nævnes på s. 23 under internationale sammenhæng og
at der slet ikke refereres til skovbrug i køreplanen, men kun til landbrug. Skovforeningen fore‐
slår at ”landbrug” erstattes til ”jordbrug” de steder hvor det vil være passende at skovbruget
også tænkes ind. Et konkret eksempel er i afsnit 3.3 (se nedenfor).
Skovforeningen har få mere konkrete kommentarer til køreplanen:
Afsnit 3.3 Støtte til forskning og innovation
Skovforeningen er enig i at forskning og innovation er væsentligt for at forbedre forståelsen for
og forvaltningen af ressourcerne. Særligt i forhold til værdisætningen af ressourcerne. For jord‐
bruget gør dette sig ikke kun gældende for landbruget, men i høj grad også for skovbruget. Der‐
for ønsker vi at der under punkt 1 i det som Kommissionen vil skrives ”..et produktivt og bære‐
dygtigt jordbrug”.
Afsnit 3.4 .2 rette priser og omlægning af skattebyrden
Det er meget positivt at der er opmærksomhed på behovet for at der i forbindelse med udar‐
bejdelsen af nye politikker sker en markedsbaseret prissætning af ressourcer som ikke tidligere
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er blevet værdisat. I anbefalingerne fra Skovpolitisk udvalg ‐ ”Fremtidens skove” – som udkom i
juni bliver der netop fra dansk side peget på behovet for at værdisætte de mange velfærdsydel‐
ser som skovbruget leverer, hvilket ikke sker i dag.
Afsnit 4.1 Økosystemtjenester
Skovene er et unikt produktionsapparat sammenlignet med traditionelt landbrug, fordi skovene
kan levere både mange af de økosystemtjenester som efterspørges samtidig med at der produ‐
ceres træ. En effektiv forvaltning vil dog kræve at skovejerne belønnes og betales for disse tje‐
nester.
Derfor glæder det Skovforeningen at fokus på vigtigheden af at sætte de rette priser på res‐
sourcerne som beskrevet i afsnit 3.4.2 er fulgt op i dette afsnit sammen med at mål om at
fremme brugen af innovative, finansielle og markedsbaserede instrumenter og udforske deres
brede potentiale når udfordringerne for økosystemer og biodiversitet skal tackles. Der er et
stort behov og Skovforeningen bakker op omkring disse mål.

Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING

Tanja Blindbæk Olsen
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