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Program  for Skovkonference 12. oktober 2017 på Christiansborg 

09.50 – 10.00  Hans Chr. Schmidt præsenterer dagens program 

10.00 – 10.15  Danmarks forbrug af træ og den danske skovressource  

Thomas Nord-Larsen, seniorforsker, Københavns Universitet – Institut for Geovidenskab og                                                                                         

Naturforvaltning 

Danmark er netto importør af træ. Men hvor meget træ forbruges der egentligt og hvor 

meget træ kan den danske skovressource bidrage med? 

10.15 – 10.30  Dansk skovdrift 

Niels Otto Lundstedt, Godsforvalter på Dønnerup 

De danske skove er produktionsskove, men hvad karakteriserer dansk skovdrift? 

10.30 – 10.45  Skovenes mange tilbud til samfundet – multifunktionel jordanvendelse  

Bo Jellesmark Thorsen, professor i anvendt økonomi ved Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi under Københavns Universitet 

Hvordan kan samfundet gennem en aktiv erhvervspolitik for skovene udnytte skovenes 

multifunktionelle potentialer bedst muligt? 

10.45 – 11.05 Brian Mikkelsen - Erhvervsministeren 

11.05 – 11.20  Kaffe   

11.20 – 11.35 Hvem er de danske skovejere og hvorfor ejer de skov? 

Tove Enggrob Boon, lektor Københavns Universitet - Sektion for Miljø og Naturressourcer  

De danske skovejere er mangfoldige. Men hvad karakteriserer en skovejer og hvad motiverer 

dem når de tilrettelægger deres skovdrift? 

11.35 – 11.55 Dansk Økonomi 

 Kristian Jensen – Finansminister 

11.55 – 12.10  Skovbrugets økonomiske udfordringer 

 Michael Neergaard, Valdemarskilde Skovbrug 

Hvilke økonomiske udfordringer står skovejeren overfor i hverdagen og hvilke konsekvenser 

har økonomien for de valg ejerne træffer for skovdriften?  

12.10 – 12.25 Skovdrift, klima og vandfast krydsfiner 

Claus Feldby, professor, Københavns Universitet – Institut for Geovidenskab og                                                                                         

Naturforvaltning 



 

Hvordan udnytter vi skoven, hvad betyder skovdrift for vores muligheder til at reducere 

brugen af fossile brændstoffer, og hvilken betydning har skovdrift for at påvirke klimaet 

gennem lagring af CO2 og kulstoffets cyklus? 

 

12.25 – 12.55 Sandwich 

12.55 – 13.10 Energisektoren foretrækker træflis – og helst dansk 

  

Lars Therkildsen, direktør, HOFOR 

 

Hvilke fordele er der ved at anvende skovflis i energisektoren og hvorfor giver det rigtig god 

mening at bruge lokalt produceret flis?  

13.10 – 13.25  Industrien ønsker mere dansk træ i rette kvalitet og til rette tid 

Henrik Thorlacius-Ussing, Direktør for Roldskov Savværk og formand for Træ- og 

møbelindustrien 

Hvordan kan den danske træindustri udnytte den danske skovressource bedst og hvilke 

udfordringer er der i forhold til at få mere dansk træ i den rette kvalitet og til den rette tid? 

 

13.25 – 13.40  Beskatningens indflydelse på beslutningerne i skovbruget  

  

 Niels Peter Dalsgaard Jensen, Salten Langsø Skovadministration 

 

Er de gældende beskatningsregler en begrænsende faktor fornuftige driftsmæssige 

beslutninger? Og er der behov for at tilrettelægge et skattesystem der i højere grad 

understøtter den danske skovpolitik? 

 

13.40 – 13.50 Opsamling og Perspektivering som oplæg til paneldebat 

 Jan Søndergaard, direktør, Dansk Skovforening 

13:50 – 14:10 Paneldebat del 1.  

 Ordførerne kommenterer på dagens oplæg, herunder egne synspunkter 

14.10 – 14.25 Kaffe 

14.25 – 14.55 Paneldebat del 2.  

 Spørgsmål fra salen til ordførerne 

14.55 – 15.00 Afrunding og opsamling v/Jan Søndergaard, direktør, Dansk Skovforening 

 

Deltagende Miljøordførere: 

Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA), Pia Adelsteen (DF), Christian Rabjerg Madsen (S) og  

Christian Poll (AL) 


