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I det forgangne år fik vi sat skov og skovbrug på den politiske dagsorden.
Et længe ventet skovprogram har været i høring og det har potentiale for
at blive et godt fundament for de politiske beslutninger for skovene. Det er
balanceret og har det nødvendige lange sigte, som skovbrugserhvervet har
brug for.
Vores skovdebat på Christiansborg i oktober gav god dialog med en række
miljøordførere, og vi har efterfølgende haft kontakt med flere politikere om
skat, offentlighedens adgang, skovens bidrag til klimaudfordringerne og
træets rolle i energipolitikken.

har været et godt politisk år for skovbruget.

På flere områder har vi et vigtigt arbejde at udføre for skovejerne. To eksempler
er udmøntning
af vurderingsloven
og det kommende
energiforlig.
Vurderings-og betaling er
erationsskifteafgiften
er blevet
lempet. Politikerne
er enige
om at frivillighed
loven blev vedtaget sidste år, men vi arbejder fortsat for fornuftige og genn til mere biodiversitet
de private skove.for
Ogejendomsværdien
satsningen på ved
trægenerationsskifter.
i energipolitikken fortsætter.
nemsigtige ivurderingsprincipper
Regeringens udspil til energiforlig for 2020-2030 fokuserer ensidigt på vindog solenergi.
Vi vil fortsat arbejde
for at biomassen
får en vigtig rolle
somstilling til hvordan
vi savner stadig
en sammenhængende
skovpolitik
og at politikerne
tager
leverandør at fossilfri og miljøvenlig energikilde.

undet kan benytte skovbrugets enorme muligheder i en grøn omstilling. Fx savner vi en polit
t bruge mere Nye
træpolitiske
i byggeriet.
ønsker om lokal inddragelse i natur- og vandplanlægningen

giver små foreninger udfordringer. Vi er derfor glade for at mange af jer gennem lokal inddragelse i grønne råd, vandråd og naturråd bidrager til at sikre
er stadig masser
af arbejde at gøre for skovenes politiske organisation. Læs om det hele her
skovbruget interesser i den lokale planlægning.

foreningens årsberetning.
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Bestyrelsen har brugt året på at udarbejde en ny strategi for Dansk SkovforSom udgangspunkt for strategiarbejdet gennemførte vi sommeren 2017
ar igen i år satening.
medlemsrekord,
og det er opmuntrende. Men Skovforeningen har stadig brug
en medlemsundersøgelse, der pegede på at medlemmerne generelt er godt
mange flere medlemmer.
Vi
opfordrer
alle og
til de
at resultater
kontakteder
skovejerkolleger,
fortælle om Skovtilfredse med Dansk Skovforening
opnås. Der blev efterlyst
større
synlighed
og mere
om det vigtige
arbejde
vi laver.
ningens arbejde,
tage
dem med
påkommunikation
vores arrangementer,
læse
Skoven,
læse

w.skovforeningen.dk og denne årsberetning – og melde sig ind.

Vi glæder os derfor til at præsentere jer for både vores nye strategi 2022 og
den nye kommunikationsstrategi, som er et af elementerne i strategien. Vi
kan love at I kommer til at se mere til Dansk Skovforening – både på sociale
medier, i pressen og på vores nye hjemmeside.

Niels Iuel Reventlow,
Formand for Dansk Skovforening

Niels Iuel Reventlow,
formand for Dansk Skovforening
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KOMMUNIKATION
DANSK SKOVFORENINGS
PRIORITETER OG ANSIGT UDADTIL
Bestyrelsen i Dansk Skovforening har
i løbet af det seneste år udarbejdet en
strategiplan, som er fundamentet for en
ny kommunikationsstrategi. Vi vil præsentere begge dele på generalforsamlingen i
maj måned.
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Udgangspunktet har været den medlemsundersøgelse, som vi gennemførte i
sommeren sidste år, og vi takker for alle
de bidrag vi fik. Medlemmernes forventninger til Dansk Skovforening og de
udfordringer, medlemmerne forventes at
have i fremtiden, har vi kombineret med
samfundets megatrends og tendenser.
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kommunerne, og vi arbejder politisk for at
skovejerne gennem et aktivt ejerskab har
størst mulig handlefrihed til at producere
træ og natur i den skov, som de ejer.
I strategien har vi beskrevet, hvordan
kommunikationen skal understøtte Dansk
Skovforenings overordnede mål, og
hvilken position vi ideelt ønsker hos vores
interessenter og medlemmer. Vi vil øge
vores deltagelse som aktiv spiller i den
offentlige debat og i den synlige politiske
interessevaretagelse.
Det er kun muligt, hvis vi bliver en mere
moderne kampagneorganisation, der
udvælger få, men bredt appellerende
dagsordener og mærkesager for at få
talerum og indflydelse.
Vores mål er også, at medlemmerne skal
se og opleve Dansk Skovforening som
den aktive spiller, vi er.
Ambitionen er:
•	At sikre danske skovejere råderet over
egen ejendom.
•	At synliggøre, at Dansk Skovforenings
arbejde er forudsætningen for at eje,
drive og udvikle skov og natur.
•	At sikre, at danske skovejere er godt informeret om det politiske arbejde og de
resultater Dansk Skovforening løbende
skaffer på medlemmernes vegne.
•	At opretholde et nødvendigt, kompetent og fundamentalt skovpolitisk
beredskab, som primært er finansieret
af medlemskontingenter.
Ambitionen udspringer af en grundfortælling, hvor Dansk Skovforening er den
organisation, som samler skovejerne i
et fagligt fællesskab om skov og natur.
Vi er den organisation, som varetager
skovejernes erhvervspolitiske interesser.
Vi er talerøret over for Christiansborg og

ØGET BRUG AF DE SOCIALE MEDIER
Medlemsundersøgelsen viste et ønske
om større synlighed af vores arbejde.
Sociale medier er blevet et vigtigt og
nødvendigt kommunikationsværktøj, som
vil indgå som en integreret det af vores
kommunikation fremadrettet.
Vi har allerede fra årsskiftet øget vores
brug af de sociale medier i vores kommunikation og politiske arbejde, og fået god
respons på det.
NY HJEMMESIDE
Vi har arbejdet intenst på at skabe en ny
og moderne hjemmeside. Den har fået et
visuelt løft og er tilpasset alle de mange
forskellige mobile enheder, der er almindeligt brugt.
Vi glæder os til at kunne præsentere
hjemmesiden for jer i slutningen af maj.
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SKOVPOLITIK ENDELIG PÅ
DAGSORDENEN

NYT NATIONALT SKOVPROGRAM
Danmark har længe manglet en politisk
plan for skovene, og vi glæder os derfor
over forslaget til et nyt nationalt skovprogram. Vi håber, at der nu kan komme
fokus på at skabe en sammenhængende
skovpolitik.
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Skovene er vigtige for både ejerne og
samfundet, og der er efterspørgsel på
skovenes ydelser. Vi har derfor behov for
flere skove, og de eksisterende skove
skal gerne gøre endnu mere gavn, end de
allerede gør. På strategisk vigtige politiske
områder som samfundets grønne omstil-

DANSK SKOVFORENING ÅRSBERETNING 2017 / 2018

Skovprogrammet peger på
behovet for at dyrke nåletræ i
Danmark

af træ og bidrag til biodiversitet. Det beskriver desuden skovens muligheder for
at bidrage til optag og lagring af kulstof,
sikring af rent drikkevand, friluftsoplevelser m.m.
Det er særligt positivt, at skovprogrammet anerkender vigtigheden af at have
en aktiv skovdrift i Danmark, så skovene
samtidig med en høj og værdifuld træproduktion leverer andre vigtige ydelser
til samfundet. Programmet har en fin balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Gør vi det fornuftigt, og kan skovprogrammet blive bredt forankret i Folketinget, er det et godt fundament for de
næste mange års politiske beslutninger
om skovene.
Både Dansk Skovforening, skovejere og
en lang række andre interessenter har
bidraget med viden og ønsker til programmet.
SKOVLOVENS SKÆBNE ER FORTSAT
UVIS
Et embedsmandsudvalg under Miljø- og
Fødevareministeriet foreslog sidste år
skovloven nedlagt som selvstændig
sektorlov og lagt ind under en ny naturog biodiversitetslov. Et ekspertudvalg har
nu fremlagt deres syn på forslaget til en
fremtidig lovstruktur og bakker op om at
nedlægge skovloven.

ling har skovene ligefrem en nøglerolle,
når vi i nær fremtid skal være fossilfri og
nå de internationale klimamål.
Skovprogrammet er fint afbalanceret og
afspejler alle skovenes samfundsmæssige goder, herunder både produktion

Men allerede inden ekspertudvalgt kom
med deres anbefalinger, lovede Miljø- og
Fødevareministeren, at skovloven vil blive
bevaret, og det fremgår også af det nye
skovprogram, at der skal ses på behovet
for at ændre skovloven, så den tager
højde for de ønsker, samfundet har.
Skovloven tager højde for, at størstedelen af landets skove er privatejede, og
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den giver desuden en fornuftig afvejning
mellem de enkelte formål, skoven kan opfylde for samfundet (træ til træprodukter
og energi, sikring af biodiversitet, friluftsliv
og oplevelser, beskyttelse af grundvand
etc.)
Skovrådet har i efteråret og vinteren
2017-18 drøftet behovet for ændringer til
skovloven. Vi har i den proces lagt vægt
på, at:
•	Skovloven generelt fungerer godt og
giver handlefrihed for skovejeren under
ansvar.
• Der kan være behov for liberaliseringer

•	Der skal være fokus på træproduktion
og natur og især mere handlefrihed
for skovejeren, så der er mulighed for
forretningsudvikling i skovene.
•	Der er behov for en modernisering og
mindre detaljerede regler om byggeri
og anlæg.
I forhold til byggeri bør der være bedre
muligheder for modernisering af eksisterende boliger og nedrivning af utidssvarende, nedslidte boliger. Der bør gælde
en genopførelsesret for bygninger i
skoven, så skovejeren har mulighed for at
genopføre nedlagte bygninger inden for
de første 20 år efter, de er blevet nedlagt.

ANBEFALINGER TIL SKOVLOVEN
Skovrådet blev i november enige om følgende anbefalinger til politikerne om
ændringer af skovloven:
1.	At en kommende ændring af skovloven bl.a. understøtter øget biodiversitet i
skovene, og anbefaler på den baggrund, at der kan ske ændringer af skovloven, der fremmer frivillige biodiversitetsfremmende liberaliseringer. Skovloven
skal ikke være til hinder for sådanne tiltag. Der skal være plads til frivillige
tiltag af hensyn til biodiversiteten, hvor træproduktionen viger.
2.	At det er afgørende, at skovloven sikrer kontinuitet i skovøkosystemer og
anbefaler, at incitamenter hertil afsøges.
3.	At skovene foruden træproduktion og biodiversitet har en række andre formål, herunder rekreative formål, og at skoven bl.a. er ramme for den almindelige danskers friluftsliv. Derfor bør det overvejes at kunne give dispensation
i større udstrækning, end praksis tilsiger i dag, i relation til byggeri i fredskov,
som har en bred rekreativ funktion.
4.	At det overvejes, om der kan skabes tilsvarende fleksibilitet i forbindelse med
nedrivning og genopførelse af huse i fredskove, hvor det er hensigtsmæssigt
for fortsat beboelse eller udnyttelse.
5.	At det nationale skovprogram fremlægges af regeringen, inden der vedtages
ændringer af skovloven.
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God debat på Christiansborg om skovbruget og erhvervets rammevilkår. Fællessalen på Christiansborg er allerede booket til en ny skovpolitisk debat den 11. oktober 2018.

ØKONOMISKE
RAMMEVILKÅR SKAL
FORBEDRES
Gode økonomiske rammevilkår for
erhvervet er af afgørende betydning.
Både den offentlige vurdering (og dermed
ejendomsskattebetaling), generationsskiftevilkårene og den løbende indkomstbeskatning har gennem 2017-18 været på
dagsordenen.
SKOVBRUGSERHVERVET
DISKUTERET PÅ CHRISTIANSBORG
12. oktober 2017 havde vi inviteret alle
miljøordførerne til debat om skovbruget
og særligt skovenes økonomiske rammevilkår i fællessalen på Christiansborg.

Med 150 deltagere, herunder miljøordfører repræsenterende begge fløje i Folketinget, fik vi skabt opmærksomhed om
skovbrugserhvervet. Under debatten inviterede flere miljøordførere os til bilaterale
drøftelser om skovbrugets muligheder
for blandt andet at løse klimaopgaver og
levere bæredygtigt produceret biomasse.
Erhvervets behov for ændrede skatteregler blev også berørt og bemærket. Vi har
opfølgende arbejdet videre for at omsætte den politiske interesse til politiske
aftaler om forbedrede vilkår for skovene.
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NY VURDERINGSLOV LANGT FRA
OPTIMAL FOR SKOVENE
I juni 2017 vedtog Folketinget en ny
ejendomsvurderingslov, som kommer til
at gælde fra 2019-vurderingen og frem.
I fremtiden vil der for skove kun blive
fastsat en grundværdi, der fremskrives
hvert andet år efter et landbrugsindeks.
En egentlig ejendomsværdi vil kun blive
ansat i forbindelse med familiehandler.
Der vil dog fortsat blive ansat en ejendomsværdi for ejers bolig i skoven.
Vi har arbejdet for en gennemsigtig løsning, der giver ejerne en let forståelig og
acceptabel vurdering.
Den nye vurderingslov indeholder imidlertid en række elementer, der ikke lever
op til den målsætning, og som samtidig
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virker urimelige. Desværre er det en
samlet politisk besluttet vurderingslov,
hvor skovbrugets vurderinger kun udgør
en ganske lille del. Det kan derfor blive
svært at få tilpasset lovgivningen allerede
inden den første nye vurdering er offentliggjort. Vi vil dog fortsætte arbejdet med
at få rettet op på urimelighederne.
Vi vil fortsat arbejde for at få ændret
følgende:
•	Herlighedsværdierne skal fjernes
fra grundværdien. Efter den nye lov
vil grundværdien fortsat indeholde
herlighedsværdier på trods af, at der
ligger en klar afgørelse fra Landsskatteretten om, at de ikke må være
indeholdt.
•	Skovbrugets grundværdier skal reguleres efter et skovbrugsindeks og ikke
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Kapitaldræn forringer ejendommenes muligheder for at skabe arbejdspladser og varetage de
samfundsmæssige interesser, der knytter sig til
skovenes naturværdier.

Endelig skal vurderingerne ikke modarbejde ejernes motivation for fx udlæg
af urørt skov gennem en fastholdelse af
grundværdierne – og dermed ejendomsbeskatningen. Her må grundværdierne
reduceres i overensstemmelse med de
driftsmæssige rådighedsindskrænkninger, der pålægges arealerne. Dette
gælder også i forbindelse med fx pålagte
fredninger.

efter et landbrugsindeks, som det er
besluttet.
•	Der skal genindføres en klagemulighed for de meddelte vurderinger. Efter
den nye lov kan grundværdien kun
påklages ved den første meddelte
vurdering. Herefter er der tale om ren
regulering, som ikke kan påklages.
•	Der skal fastsættes begrænsninger
i vurderingen af meget store ejerboliger. Boligerne kan på grund af
fredskovspligten kun yderst sjældent
udstykkes og sælges i fri handel,
og de bør derfor ikke vurderes som
boliger i fri handel med et fradrag på
kun 5%.
•	Herudover vil vi arbejde for gennemskuelige og retfærdige ejendomsværdiansættelser i forbindelse med
generationsskifte.

GENERATIONSSKIFTEAFGIFTEN SAT
NED
Det blev i 2017 endeligt vedtaget, at generationsskifteafgiften nedsættes gradvist
fra 15 % til 5 % i 2020. Et stort skridt i
den rigtige retning og et arbejde vi har
lagt mange ressourcer i samarbejde med
erhvervslivets øvrige repræsentanter.
Frem mod 2025 er det regeringens ambition at tage det sidste skridt, så der ved
overdragelse af en virksomhed til et nært
familiemedlem mv. slet ikke skal betales
bo- og gaveafgift. Det vil vi holde dem
fast på.
Når der samtidig indføres et nyt ejendomsvurderingssystem, der generelt
forventes at føre til højere ejendomsværdier og større usikkerhed, kan vi kun
ved at fjerne afgiften helt undgå de store
kapitaldræn, der i dag skabes ved generationsskifter, og som har langsigtede
konsekvenser for skovbrugets økonomi
også videre frem end nærmeste generationsskifte.
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Ekskursion i Fynske skovkreds – i baggrunden en ærbevoksning etableret efter stormen i 1999.

NYE OG BEDRE
BETINGELSER VED
STORMFALD
STORMFALDSLOVEN VÆSENTLIGT
FORBEDRET
Vi har fået en længe tiltrængt revision af
stormfaldsloven. Ved hjælp af ny teknologi vil det blive muligt hurtigere og mere
detaljeret at konstatere, om der er sket
stormfald, og hvor det er sket.
I den nye ordning erklæres der stormfald i
hele landet, hvis der er væltet mere end 1
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million kubikmeter på landsplan. Herudover erklæres der stormfald i en landsdel,
hvis de stormfældede mængder for den
landsdel overstiger et års normalhugst.
Den administrative organisering af ordningen er samtidig lempet væsentligt. Bl.a.
forsvinder det urimelige 1/60 fradrag,
som var meget vanskeligt at administrere.
Men enhver forenkling har også en pris.
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Fx reduceres antallet af udbetalingsrater,
og definitionen af landsdele bygger på
allerede etablerede definitioner med store
forskelle i arealstørrelserne.
Det har været et stort ønske at forenkle
ordningen, og der er indgået en række
kompromiser. Samlet set mener vi dog,
at den reviderede stormfaldsordning er
udtryk for grundige og gennemtænkte
overvejelser.

NYT TILBUD - TEGN EN
TABSFORSIKRING GENNEM
DANSK SKOVFORENING
Vi har i mange år arbejdet for at få etableret en egentlig tabsforsikring i forbindelse
med stormfald.
Efter stormen i 1999 fik vi i 2001 etableret
en ordning, men på grund af stormfaldet i 2005 var det ikke muligt at få den
videreført, og den varede derfor kun frem
til 2006. Nu har vi imidlertid fået etableret
en katastrofedækning i forbindelse med
stormfald i samarbejde med forsikringsmæglerne Blue Oak. På grund af en
relativ høj selvrisiko vil ordningen i første
omgang primært være interessant for lidt
større ejendomme, men vi arbejder på at
få ordningen gjort relevant for flere.
Ordningen er forbeholdt medlemmer af
Dansk Skovforening.
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Der er nedsat 20 regionale naturråd. Dansk Skovforening har repræsentanter i stort set alle rådene og
mange mødte op til vores fælles temadag i januar.

NYE MULIGHEDER FOR
LOKAL INDFLYDELSE I
PLANLÆGNING FOR VAND
OG NATUR
Beskyttelse af naturværdier og Danmarks
efterlevelse af habitat-, fugle- og vandrammedirektiverne har betydet, at der
indføres en ny form for planlægning, som
i højere grad bygger på lokal inddragelse
af interessenter. Det er langt hen ad vejen

16

positivt, og vi har sammen med Landbrug & Fødevarer målrettet arbejdet for at
sikre lodsejerinddragelse på både lokalt,
regionalt og nationalt niveau. Der er dog
et stykke vej endnu før der er fundet den
optimale form.
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REGIONALE NATURRÅD SKAL
DRØFTE GRØNT DANMARKSKORT
I aftalen ”Et Danmark i bedre balance”,
der bl.a. moderniserede planloven,
fastholdt aftaleparterne planlægningen
med et Grønt Danmarkskort på tværs af
kommunerne. Grønt Danmarkskort vil
fremover være et plantema i kommuneplanen, som skal tjene som et strategisk
planlægnings- og prioriteringsværktøj.
Grundlæggende støtter vi idéen om en
planlægning som grundlag for en prioriteret naturindsats, og det er vigtigt, at
det grønne Danmarkskort kommer til at
afspejle den nødvendige balance mellem
et konkurrencedygtigt jordbrugserhverv
og varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne.
Der er dog to vigtige spørgsmål som
endnu er uafklarede, og hvor vi vil arbejde
for at få en politisk afklaring:
•	Hvad er de reelle konsekvenser af det
Grønne Danmarkskort?
•	Hvordan og hvornår vil kommunerne
bruge naturrådenes anbefalinger?
Den altoverskyggende bekymring hos
lodsejerrepræsentanterne er, hvad
udpegninger i det Grønne Danmarkskort
i praksis kommer til at betyde. Selvom
planlovsaftalen slår fast, ”at kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan
påføre lodsejerne begrænsninger ift.
udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, fx til udvidelse af husdyrbrug
eller ny bebyggelse”, så siger erfaringen
fra tidligere processer, at det kan være
vanskeligt som lodsejer at have fuld tillid
til dette.
Kommunerne vil være forpligtet til at
arbejde for at gennemføre deres egen
planlægning, og der er derfor risiko for,

at arealer udpeget som en del af Grønt
Danmarkskort ikke vil blive administreret
på lige fod med arealer udenfor, fx i forbindelser med tilladelser og godkendelser
efter anden lovgivning. En konsekvens,
der ikke bare giver lodsejeren begrænsninger, men også vil kunne få en negativ
betydning for værdisætningen af ejendommen.
Naturrådene har en meget stram tidsplan
for arbejdet med slutdato fastsat til 15.
juli 2018. Det er i skærende kontrast til, at
der kan gå op til fire år, før kommunerne
reelt vælger at anvende rådenes anbefalinger. De fleste kommuner har allerede
indarbejdet et Grønt Danmarkskort i de
netop udarbejdede kommuneplaner, og
der er ikke noget krav om, at kommunerne umiddelbart skal opdatere deres
Grønne Danmarkskort efter input fra
naturrådene.
Det er respektløst over for alle de frivillige
repræsentanter, der har valgt at engagere
sig i arbejdet, og som nu skal haste igennem en kort proces for at nå deadline.
VANDRÅD EN BLANDET FORNØJELSE
De gode erfaringer med et lokalt arbejde
for vandplanlægningen, som vi oplevede
ved de første vandråd, var baggrunden
for, at Miljø- og Fødevareministeren igen i
2017 nedsatte nye vandråd. Denne gang
dog med nye opgaver.
Vandrådene skulle bidrage til arbejdet
med at kvalificere afgrænsningen og
udpegningen af de vandløb, der indgår i
vandområdeplanerne 2015-2021. Vandrådene fik tre opgaver:
•	De skulle tjekke, at vandløbene lever
op til de faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som
ministeriet har fastsat.
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Vandområdeplanerene vil fremover også omfatte vandløb med et opland under 10km2, hvis de opfylder
en række faglige kriterier.

•	De skulle hjælpe med at udpege
stærkt modificerede eller kunstige
vandløb.
•	De fik mulighed for at kommentere
på videreførte indsatser fra de første
vandområdeplaner.
Men allerede inden rådene kom i gang,
var der blandt de lokale repræsentanter stor frustration over arbejdet. Det
var uklart hvilke konsekvenser - særligt
økonomisk - udpegningen vil få for lodsejerne, og hvilken betydning det ville få for
afvandingen i fremtiden. Opgaven havde
samtidig en meget teknisk karakter og
en meget stram tidsplan. Det gjorde det
svært at få skabt et gensidigt respektfuldt
samarbejde i rådet mellem interessenterne.
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De urimelige vilkår førte til bred kritik, og
vi fik ministeren i tale. Han anerkendte
lodsejernes bekymringer, men fastholdt
at opgaven i vandrådene skulle fortsætte
inden for de allerede givne rammer.
Rådenes arbejde blev afsluttet ved
årsskiftet, men først når Miljøstyrelsen har
analyseret indstillingerne træffes endelig
politisk beslutning om afgrænsning og
udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Nu går indsatsen fra det lokale til
det nationale niveau, og vi vil fortsætte
arbejdet for at få en fornuftig og afbalanceret plan for vandløbsforvaltning.
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SKOVENS ANDRE VÆRDIER
FLERE OG BEDRE JAGTMULIGHEDER
PÅ FUGLEVILDT
Lige før jul underskrev Miljø- og Fødevareministeren nye regler for opdræt og
udsætning af fuglevildt.
Det var sidste trin i det store arbejde, som
er lagt i at få skabt fortsatte og bedre muligheder for både at drive et professionelt
jagtvæsen og imødekomme den stigende
gruppe danskere, som gerne vil kombinere
jagtinteressen med gode naturoplevelser.
Med den store betydning, jagt har for
mange skovejere, og den betydelige
vægt, jagtindtægterne har i erhvervets
driftsregnskab, er det en vigtig politisk
opgave for os at skabe gode og langsigtede rammer for at udvikle jagtmulighederne. Reglerne for udsætning af fasaner
og agerhøns gælder de kommende 8 år.
Reglerne indeholder fortsat et loft over
hvor mange fugle, der må udsættes. Der
stilles også krav til uddannelsen af den

ansvarlige for udsætningen, og oplysninger
om udsætningerne skal indberettes til
myndighederne. Til gengæld kan der nu
udsættes op til 12 fasaner pr. ha, hvis
ejerne til gengæld laver varige naturforbedringer på landbrugsarealet.
Lovændringen er et resultatet af flere års
forarbejde og forhandlinger med de andre
organisationer i Vildtforvaltningsrådet. Det
har været afgørende at finde regler, som
giver nye fordele for alle parter, og det er
lykkedes.
Desværre blev reglerne for udsætning af
ænder ikke gjort færdige i denne omgang. Vildtforvaltningsrådet har lovet at
komme med en evaluering allerede om 2
år, så forberedelserne til de forhandlinger
er allerede gået i gang.
ROVFUGLESYNDERE SKAL
AFSLØRES
I sidste halvdel af 2017 blev der afsløret
flere sager af kriminalitet rettet mod
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Alle skovejere skal stille krav og sikre efterlevelse af reglerne hos jagtlejere og ansatte.

rovfugle. I alle tilfældene er det uacceptable brud på jagtlovgivningen, og vi
håber, at politiefterforskningen vil føre
til, at lovovertræderne bliver fundet og
straffet. En hel branches omdømme
sættes på spil, når enkelte brodne kar
overtræder loven.

OPLYSNING OM ADGANGSREGLER
FORTSÆTTER

Opgaven med at få gjort op med ulovlighederne er en fælles opgave for alle, og
alene gennem forøget opmærksomhed
fra lodsejerne selv kan vi sikre en praksis,
der kan få gjort op med fordomme om,
at jagtudøvelse er forbundet med efterstræbelse af rovfugle.

Derfor har vi sammen med Landbrug &
Fødevarer, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen
og Kommunernes Landsforening (KL) gennem de seneste to år bidraget til Friluftsrådets adgangskampagne ”Oplev mere
– Brug naturen” (www.oplevmere.nu).

Sammen med myndighederne vil vi i løbet
af foråret lægge en plan for, hvordan vi
kommer rovfuglekriminaliteten til livs. Vi
har som målsætning at finde en model,
hvor skovenes ejere og ansatte sammen
med eksterne samarbejdspartnere kan
overvåge og beskytte rovfuglene på de
enkelte ejendomme.
Vi vil arbejde videre med sagen politisk
og arbejde på at finde løsninger, der kan
genvinde tilliden til, at jagt og udsætning
af fuglevildt er en bæredygtig aktivitet,
som gavner både naturen og jagten. Det
er hele forudsætningen for, at vi langsigtet
kan skabe flere og bedre jagtmuligheder.
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Skovene er fortsat danskernes mest
populære destination, når de besøger
naturen, men mange kender ikke reglerne
for adgang til skovene. Der er derfor behov for mere oplysning om reglerne.

Formålet med kampagnen er udelukkende at informere om de gældende
regler og den måde, de skal tolkes på.
Kampagnen har primært bestået i at
sprede budskaber om mulighederne for
adgang til naturen via de sociale medier
og gennem quizzer.
Derudover har der været afholdt 6
workshops om adgangsregler rettet
mod Friluftsrådets lokale foreninger,
kommunerne og lodsejere. De viste,
at der fortsat er et stort behov for at få
formidlet reglerne – særligt hos de kommunale medarbejderne, der administrere
adgangsreglerne.

DANSK SKOVFORENING ÅRSBERETNING 2017 / 2018

Dansk
Skovforening
deltager på
Naturmødet 2018
i en debat om adgang og forstyrrelser, samt en
workshop om
adgangsregler.
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Ved at bruge mere træ i byggeriet kan skovene bidrage til at opfylde Danmarks reduktionsforpligtigelser.

SKOV, ENERGI OG KLIMA
Danmark har med sin tilslutning til Parisaftalen forpligtet sig til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser. Skovene
bør have en særlig rolle, når Danmark
skal være fossilfri og nå de internationale
klimamål.
TRÆ TIL ENERGI, GRØN GAS OG
BIOBRÆNDSTOF
De seneste års øgede muligheder for at
afsætte træ til energi har givet skovejeren nye muligheder for at investere og
pleje sin skov. Investeringer og pleje, der
resulterer i øget træproduktion og bedre
kvalitet i bevoksningerne.
Potentialet i skovene er stort, men skal det
realiseres, er det vigtigt, at efterspørgslen
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efter energitræ stiger jævnt, og den skal
helst være lokal eller regional. Vi har i samarbejde med Skovdyrkerne og HedeDanmark gennem flere år arbejdet for at vise
sammenhængen mellem efterspørgsel og
produktivitetsstigninger, og det er lykkedes
godt. Mange aktører - særligt på energiområdet - er nu bevidste om, at skovdyrkning
er et håndværk, og at skovens træproduktion kræver investeringer og rettidig omhu.
Nogle aktører mener, at afbrænding af træ
i energiforsyningen skal udfases og oplægget til eenergiforlig forventes også i høj
grad at fremme brugen af el. Der er derfor
brug for at skabe nye afsætningsmuligheder for den del af træproduktionen, som
i dag primært egner sig til flis.
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Når fossilt baserede produkter og brændstof skal udfases, bliver der brug for at
skaffe kulstof fra andre kilder, og her er
der en god politisk forståelse for, at træ
kan bidrage. Særligt den tunge trafik vil
få svært ved at klare sig på strøm, og vi
har derfor gennem samarbejdet i Træ til
Energi arbejdet på at vise, hvordan den
øgede træproduktion kan passe ind i
fremtidens energisystem. Nemlig gennem
forgasning.
Vi arbejder derfor for at energiforliget for
perioden 2020-2030 ikke bare sikrer den
rigtige balance mellem biomasse og store
varmepumper, men også sikrer gode
rammer for forgasning samt udvikling og
effektivisering af produktionen af biobrændstof og grøn gas.
ØGET BRUG AF TRÆ I BYGGERIET
VIL OGSÅ GAVNE KLIMAET
Øget brug af træ i byggeriet kan også
hjælpe Danmark med at opfylde forpligtigelserne i Paris-aftalen.

VANSKELIGE FORHANDLINGER OM
JORDBRUGETS CO2 -REGNSKAB
Kort før jul afsluttede EU forhandlingerne
om, hvordan klimaregnskabet for jordbrugets bidrag gennem optag i og udledninger fra skove og jorder i perioden 2021 til
2030 skal opstilles.
Vi har sammen med skovejernes
europæiske organisation, CEPF, aktivt
arbejdet for at skabe opmærksomhed
om, at aktiv skovdrift og øget bæredygtig
udnyttelse af skovene er nøglen til fossilfrie samfund.
Det oprindelige forslags store problemer
var i først omgang opgørelsen af landenes referenceniveauer og senere et
forslag om at fastlåse andelen af træet
som nationalt måtte anvendes til bioenergi. Begge forslag var ufleksible og
ville risikere at begrænse brug af træ som
en del af klimaløsningen.

Skovprogrammet, som netop har været
i høring, har en målsætning om at øge
brugen af træ i blandt andet byggeri, og
vi arbejder for, at regeringens kommende klimaplan vil indeholde initiativer, der kan fremme brugen af træ i
byggeriet.

At fastlåse et konstant forhold mellem
den del af hugsten som går til bioenergi
contra gavntræ er en misforståelse. Forholdet vil være afhængigt af skovdyrkningen og den investering skovejerene
laver i nye kulturer. Skovejeren kan øge
træproduktionen pr. ha., hvilket giver
meget mere flis og en bedre kvalitet af
det træ, der er egnet til produkter. En
øget træproduktion kræver investeringer, og de kommer kun, hvis skovejeren
forventer en afsætning, der forrenter
investeringen. Skovejeren kan også lade
være med at pleje og investere i skoven
– det giver på sigt meget flis og kun lidt
kvalitetstømmer.

Gennem samarbejdet om træ.dk arbejder
vi med at formidle veldokumenterede
oplysninger om træets mange anvendelsesmuligheder og give inspiration til øget
brug af træ.

Efter lange forhandlinger endte vi med
et mere fleksibelt referenceniveau, som
skovenes kulstofoptag og -udledning skal
måles op imod, og forslaget om et konstant forhold mellem træ til bioenergi og

Gennem øget træbyggeri kan der spares
over 360.000 tons CO2, svarende til at
bygge- og anlægssektorens CO2-udledninger reduceres med op mod 25 %.
Men der savnes danske initiativer, som
kan fremme brugen af træ i byggeriet.
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træ til materiale blev fjernet fra direktivteksten og om i et anneks. I alt et acceptabelt resultat.
BÆREDYGTIGHEDSKRITERIER FOR
TRÆ TIL ENERGI PÅ EU-NIVEAU ET
SKRIDT TÆTTERE PÅ
EU-kommissionens forslag til et revideret
direktiv for vedvarende energi indeholder
som noget nyt bæredygtighedskriterier
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for energitræet. I det år, der er gået, har
vi sammen med CEPF, Dansk Energi og
Dansk Fjernvarme arbejdet målrettet for
at sikre rimelige bæredygtighedskrav
baseret på en risikobaseret tilgang, som
vi kender fra den danske brancheaftale.
Direktivteksten er gået ind i den sidste
politiske behandling, og det resultat, der
tegner sig, er der grund til at være stolt
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Får skovejerne de
rette rammer
kan skovene
både optage og
lagre mere kulstof og samtidig
producere mere
træ. Træet kan
herefter anvendes til
både energi og mere
varige produkter som
fx møbler og bygninger.

af. Risikotilgangen er bevaret, og ønsket
om styring af træets afsætning er reduceret til et krav om, at støtteordninger til
bioenergi ikke må forvride træmarkedet
på en måde, der gør, at træ velegnet til
produkter i stedet bliver afsat til energi.
Der er dog fortsat et voldsomt pres fra
grønne organisationer, og en del af de
emner, der er afværget i forbindelse

med behandlingen af direktivforslaget, er
emner, som skovbruget også i fremtiden kommer til at slås med. Det gælder
blandt andet misforståede ønsker om at:
•	Styre træets afsætning med henvisning til, at træet først skal bruges til
produkter – siden til energi.
•	Drukne skovdriften i dokumentationskrav uden skelen til, om der er en
egentlig risiko.
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PROJEKTER SKABER GODT
OMDØMME
For at sikre og udvikle skovenes gode
omdømme arbejder vi med formidling om
skov og skovdrift til omverdenen gennem
projekterne Skovens Dag og Genplant
Planeten og om jagt igennem Bæredygtig
Jagt. Lokal involvering er afgørende for
projekternes succes, og vi vil gerne takke
alle de skove, der har bidraget.
JAGT SKAL VÆRE BÆREDYGTIG
Når erhvervet skal fortælle omverdenen
om det store og professionelle arbejde,
som ligger bag gode jagtoplevelser på
udsat fuglevildt, så handler det om mere
end overholdelse af lovens krav.
Sammen med landbruget og jægerne

har vi udviklet mærkningsordningen for
udsat fjervildt under Bæredygtig Jagt. Ud
over overholdelse af lovgivningen erklærer
deltagere i mærkningsordningen over for
forbrugeren og samfundet, at dyrevelfærd
og fødevarehygiejne er af høj kvalitet.
Der afholdes årligt en kokkekonkurrence
"Årets Vildtret", som sætter fokus på brug
af vildtkød.
SKOVENS DAG
Skovens Dag var igen i 2017 en stor
succes, der løb af stablen 7. maj med
75 arrangementer over hele landet under
temaet Skovens Energier.

6 kokke dystede i 2017 på Samsø om at lave Årets Vildtret.
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Vinder af Skovens Dags fotokonkurrence 2017.

Markedsføringen af dagen blev styrket
af Den Store Skovquiz og Fotokonkurrencen. Den Store Skovquiz testede
gæsternes viden om de danske skoves
energier og træ som verdens mest miljøvenlige råstof. Quizzen blev besvaret af
1050 gæster og 300 flotte fotos deltog i
fotokonkurrencen.
Skovens Dag 2017 blev omtalt i pressen
406 gange i diverse medier, herunder 2
tv-indslag. Skovens Dags Facebookside
har nu 7.000 følgere.
Skovens Dag i 2018 bliver afholdt 6. maj
med temaet Skovens Historie. Vi håber
igen i år på stor tilslutning, så dagen kan
blive en succes. Ved redaktionens afslutning var der tilmeldt over 80 arrangementer.
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Børn fra Grønnemoseskolen i Gladsaxe plantede træer for et bedre klima.

Skovens Dag 2016, 2017 og 2018 støttes
økonomisk af Nordea-fonden.
GENPLANT PLANTEN
Skoleelever og børnehavebørn fra 175
skoler over hele landet plantede i første
uge af november 2017 50.000 træer for
et bedre klima. De deltagende klasser
fik tilsendt gratis træer, som blev plantet både på skolernes områder, ude i
skoven og som skovrejsning på markjord.
Mange af de nye skove vil blive brugt som
skoleskove og grønne klasseværelser.
Genplant Planeten satser særligt på
formidling af viden om skov og skovdrift
og den gavnlige effekt for klimaet ved at
anvende træ som en ressource.
Projektet blev bredt omtalt, og det passede i 2017 tidsmæssigt godt sammen

med, at klimatopmødet COP 23 blev
afholdt i Bonn i samme uge. På den måde
fik aktiviteten også en international kontekst
for pressen og de skoler, der deltog.
Genplant Planeten blev støttet økonomisk af Nordea-fonden, Ørsted, DAPO,
udlodningsmidler til friluftsliv, Danske
Planteskoler og 15. juni Fonden for perioden 2015-2017.
Projektet startede som en aktivitet i
Dansk Skovforening under Skoven i
Skolen, og projektet har betydet positiv
omtale af skovdrift og af betydningen af
skovene for klimaet. Desværre har det
været vanskeligt at skaffe de fornødne
ressourcer til at fortsætte projektet i
2018, og vi har derfor valgt at stoppe
aktiviteten.
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