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Kære Lea Wermelin
Dansk Skovforening ønsker dig tillykke med udnævnelsen som miljøminister.
En bæredygtig skovdrift er i balance mellem økonomiske, økologiske og sociale værdier. Skovene leverer
vigtige goder til samfundet blandt andet træ til produkter og energi, biodiversitet, oplevelsesmuligheder,
beskæftigelse og alt sammen på et økonomisk bæredygtigt grundlag. For at vi fortsat kan levere disse
goder, er det vigtigt, at regeringen sikrer gode erhvervsmæssige rammebetingelser for skovene.
Større biodiversitet og mere skov til gavn for klimaet er to af de mål som vi har noteret os indeholdt i det
politiske forståelsespapir.
Mere biodiversitet på en omkostningseffektiv måde
Der er behov for en nuanceret balance mellem biodiversitet, urørt skov og produktionsskov. Målet bør
være en forvaltning af både private og offentligt ejede skove, så alle de samfundsmæssige ønsker til
skovene kan opfyldes. Vi mener, at produktion og biodiversitet godt kan gå hånd i hånd, og at urørt skov
ikke er den endegyldige løsning for at øge biodiversiteten. Der findes mange andre værktøjer.
Den bedste måde at fremme biodiversiteten i private skove er gennem frivillige aftaler og mod betaling.
Betaling for øget indhold af biodiversitet i de private skove sker i dag på en måde, der ikke er
omkostningseffektiv. Vi forslår derfor en implementering af den licitationsmodel ”omvendte auktioner”,
som vi sammen med Københavns Universitet i øjeblikket afprøver.
Hvis biodiversiteten skal fremmes omkostningseffektivt, er det vigtigt at de naturmæssigt særlige
værdifulde skove kortlægges. Vi har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et
fælles bud på, hvordan en §25 registrering i private skove kan planlægges. Vi håber, det kan danne
baggrund for regeringens beslutninger.
Flere nye skove
Flere nye skove skal sikre, at Danmark kan nå de nye ambitiøse CO2-reduktionsmål. Det byder vi
velkomment og indgår gerne i dialog om, hvordan vi både på kort og lang sigt opnår den bedste klimaeffekt
af de nye skove og anvendelsen af bæredygtigt produceret træ som grundlag for samfundets grønne
omstilling.
Det skal gøres attraktivt at etablere skov og muligt at anvende andre kulturmodeller og træarter end i den
nuværende ordning for at optimere optaget af CO2. Samtidig er der behov for at se på de økonomiske og
skattemæssige betingelser for omlægning fra landbrugsdrift til skovdrift.

Dansk Skovforening - skovbrugets brancheorganisation

Endvidere bør der ses på reviderede retningslinjer for udpegning af skovrejsningsområder i
kommuneplanlægningen, så andelen af områder der udpeges som ”områder hvor skovrejsning er uønsket”
minimeres.
Planen for flere nye skove er således et område der vil kræve et tæt samarbejde med andre
ressortområder, for at den lykkes.
Plan for øget dansk produktion af træ
Danmark importerer årligt godt ¾ af vores nationale træforbrug i en allerede for nuværende ressourceknap
verden med stigende træforbrug. Den forventede nedgang i dansk træ- og tømmerproduktion som følge af
udlæg af urørte skove og en samtidig forventet øget efterspørgsel efter træ til blandt andet byggeri betyder
at vi nationalt skal kompensere igennem øget træproduktion i andre skove og flere nye skove.
Der bør derfor ses på incitamenter i de eksisterende skove og ikke kun skovrejsning. Det kan være til
fornyelse og udarbejdelse af grønne driftsplaner med fokus på øget gavntræsproduktion i samspil med
naturbeskyttelse og §25-skovregistrering bør udvikles og testes. Viden om dyrkningsforhold og særlige
biodiversitetsforekomster på private ejendomme er et billigt og effektivt virkemiddel til både at øge og
målrette produktionen og ejernes egen natur- og klimaindsats lokalt.
Bevar skovloven
For skovbruget er den samlede balance vigtig. Gennem skovloven forpligtes skovejerne til at afveje alle de
mange ønsker og hensyn i driften. En afvejning, som ejerne langt klarere og mere målrettet får fokus på,
når bestemmelserne og hensynene varetages og vægtes i én og samme lov. Vi har fået et nationalt
skovprogram i 2018, der giver nogle rammer, og vi håber, at du i dit arbejde med lovstrukturen på
miljøområdet vil sikre, at skovejerne og skovbrugssektoren fortsat har en velfungerende, klar og samlet
skovlov.
Vi uddyber gerne vores synspunkter og ønsker og ser frem til et godt samarbejde om at skabe sunde
langsigtede løsninger for skovbruget.
Du ønskes en rigtig god sommer.
Venlig hilsen

Peter A. Busck
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