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Vedr. Høring af Danmarks Nationale Skovprogram
Miljøstyrelsen har sendt udkast til et nyt nationalt skovprogram i høring.
Landbrug & Fødevarer finder overordnet set, at der er tale om et relevant og afbalanceret
skovprogram, der vil være et godt udgangspunkt for en fremtidig forvaltning af de danske skove –
private såvel som offentlige.
Skovene spiller en vigtig rolle i Danmark både som producent og leverandør af træ og andre
træprodukter, som yndet friluftsmål, i forbindelse med klimasikring, kulstofbinding og
drikkevandsbeskyttelse og som en vigtig parameter i forbindelse med at bevare og fremme
biodiversiteten.
Det er derfor helt afgørende, at et nyt nationalt skovprogram afspejler alle disse funktioner og
skaber rammer, der sikrer det fornødne samspil mellem de mange interesser så
skovenes multifunktionelle bidrag til samfundet bevares og udvikles.
Det er således meget positivt, at udkastet til nyt nationale skovprogram gennem de valgte
pejlemærker fremhæver og anerkender vigtigheden af at have en økonomisk holdbar produktion af
træ og træprodukter i Danmark. Det er i den forbindelse helt afgørende, at der med bæredygtig
produktion forstås både miljømæssigt, social og økonomisk bæredygtigt, sådan som det også er
beskrevet side 18 i Skovprogrammet, og at der gennem programmet også sættes fokus på,
hvordan afsætningen og anvendelsen af træprodukter kan fremmes.
Når man taler om bæredygtig produktion er skovbrugets rammevilkår en meget vigtig faktor, og der
er således ikke kun brug for ”klare rammevilkår”, som der står i det strategiske pejlemærke, men for
rammevilkår, der fremmer et rationelt og konkurrencedygtigt skovbrugserhverv i Danmark.
I skovprogrammet videreføres målsætningen om skovrejsning fra det nationale skovprogram fra
2002, der siger, at skovlandskaber skal dække 20-25 pct. af Danmarks areal inden den 21.
århundrede. I forlængelse af denne målsætning er det vigtigt, at man løbende ser på og skaber
gode økonomiske og forvaltningsmæssige rammer for skovrejsningsindsatsen.
Der er ingen tvivl om, at skovene er helt afgørende for bevarelsen af biodiversiteten. Det er derfor
meget positivt, at skovprogrammet anerkender, at indsatser for biodiversitet i private skove skal ske
på baggrund fra frivillighed og mod kompensation – sådan som det blandt andet er tilfældet i
medfør af Naturpakken.
Fremme og bevarelse af biodiversitet i skovene kan ske på mange forskellige måder og i større
eller mindre grad kombineres med produktion af træ og træprodukter. Det er i den sammenhæng
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vigtigt, at der sikres størst muligt fleksibilitet for skovejerene til at vælge, hvordan de ønsker at drive
et bæredygtigt skovbrug med fokus på både produktion og biodiversitet. På denne baggrund bør
det tydeliggøres, at ”naturnær skovdrift” som driftsform blot er en af flere muligheder for skovejeren.
Det er endvidere positivt, at Skovprogrammet fremhæver skovenes rolle i en klimasammenhæng
og har optag og lagring af kulstof som et strategisk pejlemærke.

Landbrug & Fødevarer er bekendt med, at Dansk Skovforening har afgivet et høringssvar til
udkastet til Nationalt Skovprogram. Landbrug & Fødevarer kan som supplement til ovenstående
tilslutte sig bemærkningerne i dette høringssvar.
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