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Kære Peter Arnold Busck  

 

Tak for din henvendelse af 23. november 2020 angående de danske skove og tak 

for lykønskningen i forbindelse med min udnævnelse.  

 

Danmarks skove er vigtige både som erhverv, som rekreationsmulighed og for 

biodiversiteten og naturen. Jeg vil derfor også gerne rose Dansk Skovforening for 

jeres engagement på disse fronter, hvad jeres nylige forsøg med biodiversitetstiltag 

er et rigtig godt eksempel på. 

 

Vi deler jeres passion for den danske natur. Derfor har regeringen også i den nye 

finanslovsaftale afsat 888 mio. kr. til urørt skov og 13 nye nationalparker. Det er 

vores helt klare ambition at skabe flere sammenhængende naturområder, hvor 

naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag. 

 

Du nævner i dit brev specifikt, at skovrejsningsordningen bør revideres. Den 

nuværende skovrejsningsordning balancerer forskellige hensyn, der må tages i 

forbindelse med skovrejsning. Det er vigtigt at optimere CO2-optaget i 

skovrejsningen. Derudover er der også hensynet til fx den lokale egnethed og at 

undgå invasive arter. Vi vil se på konkrete ændringer i forbindelse med 

udarbejdelse af den fælles landbrugsreform efter 2023. 

 

Angående de økonomiske og skattemæssige betingelser for omlægning fra 

landbrugsdrift til skovdrift som du nævner, kan der være forhold som muligvis 

negativt påvirker lodsejerne. Dansk Skovforening har også tidligere fremhævet de 

udfordringer, der kan være for lodsejere ved at stille deres arealer til rådighed for 

Klimaskovfonden. Regeringen vil gerne undgå skattemæssige ulemper, og 

Miljøministeriet er i en fortsat dialog med Skatteministeriet om netop det. 

 

Det er en national målsætning, at Danmarks skovarealer skal øges på lang sigt. 

Kommunerne har ansvaret for at udpege arealer som værende ønsket eller uønsket 

for skov, men det er dog vigtigt, at skovrejsning balanceres med andre 

samfundsmæssige hensyn og interesser i arealanvendelsen, fx til byudvikling, 

infrastruktur og råstoffer ligesom, der kan være ønske om at bevare natur- og 

landskabsværdier. 

 

Udvikling af de danske skove er vigtigt, og Fødevareministeriet samarbejder med 

andre ministerier og interessenter for at tilrettelægge skovindsatserne bedst 
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muligt. Tak for jeres invitation til et møde. Grundet travlhed i det nye ministerie 

må jeg desværre afslå, men jeg ser meget frem til at samarbejde med jer og fortsat 

høre jeres input i debatterne. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Rasmus Prehn 

 


