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Miljøministeriet 

Departementet 

Att.: Christian Lundmark Jensen (clj@mim.dk), Jacob Korreborg 

Andersen (jkand@mim.dk) og Anders Fink (anfin@mim.dk).  

 

 

Høringssvar: Europa-Kommissionens meddelelse om en ny EU skovstrategi 

 

Landbrug & Fødevarer har gennem EU Miljøspecialudvalget fået Europa Kommissionens 

meddelelse om en ny EU skovstrategi i høring med frist den 10. august 2021 og har følgende 

bemærkninger. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at udkastet til ny EU skovstrategi gentagne gange 

fremhæver de private skovejeres og -forvalteres helt centrale rolle i forbindelse med forvaltningen 

af EU’s skovressourcer.  

 

Uden en omfattede inddragelse af private skovejere både i udformning og implementering af 

skovstrategien vil det være overordentligt vanskeligt at opnå de ønskede resultater i forhold til 

biodiversitet, natur og klima og i forhold til skoven som en kilde til bæredygtige materialer til 

byggeri, energi m.v. 

 

Det er derfor afgørende, at der i den kommende proces med vedtagelse og implementering af 

skovstrategien lægges stor vægt på de bekymringer som udtrykkes af skovbrugets organisationer 

samt øvrige lodsejerorganisationer både nationalt og på EU-niveau. 

 

Det er samtidig centralt at påpege, at skov som udgangspunkt er en national kompetence i forhold 

til EU og, at dette bør respekteres også i forbindelse med det nye udkast til skovstrategi. Der er dog 

flere områder, hvor strategien lægger op til, at nærhedsprincipperne tilsidesættes i forhold 

udarbejdelse af retningslinjer og bindende regler på EU-niveau.  

 

Endelige forekommer det problematisk, at udkastet til strategi i høj grad lægges op til, at der skal 

udarbejdes nye EU- retningslinjer i forhold til blandt andet bæredygtig skovdrift – herunder 

indikatorer og grænseværdier i forhold til sundhed, biodiversitet og klima. På denne måde 

tilsidesætter man det hidtidige arbejde i Forest Europe – samarbejdet, hvilket både udfordrer de 

enkelte medlemsstaters kompetence og signalerer en - set fra de private skovejere synspunkt -

bekymrende ensidig fokus på det miljømæssige perspektiv af bæredygtighed uden også at 

medtage de økonomiske og samfundsmæssige aspekter.  

 

Der henvises i Skovstrategien til EU Biodiversitetsstrategiens mål om nye retligt bindende regler for 

økosystemgenopretning. Rammerne for, hvad der måtte ligge i dette er fortsat uafklarede, men 

Landbrug & Fødevarer vil gerne benytte denne lejlighed til at udtrykke stor bekymring for, hvilke 

konsekvenser disse kommende regler vil kunne få for blandt andet land- og skovbrug. Vi skal derfor 

opfordre Miljøministeriet til at være meget opmærksomme på, det arbejde, der pt. foregår i regi af 

Kommissionen og sikre, at der bliver lagt stor vægt på at belyse alle former for konsekvenser af en 

kommende ny EU-regulering. Samtidig skal vi opfordre til, at der sker en bred 
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interessentinddragelse nationalt på dette område, så forskellige interessenter får mulighed for at 

bidrage med input til det danske arbejde i forbindelse med udarbejdelse af ny EU-lovgivning.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Karen Post Bache 

Naturchef 

 

Vand & Natur 
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