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Kære Mette Gjerskov
Landdistriktsforordningen for 2014‐2020
Skovforeningen fremsendte d. 26. november et brev med vores prioriterede ønsker til det danske
landdistriktsprogram for 2014‐2020. Heri pointerede vi samtidig en række problemer i forhold til
den gældende landdistriktsforordning, som bør ændres i den kommende forordning for at gøre
det muligt at anvende denne til de formål som ønskes – særligt i forhold til at fremme naturtiltag.
Vi kan forstå at CAP reformen og den videre plan er på dagsorden i denne uge i Rådet for Landbrug
og Fiskeri. Vi har ud over vores betragtninger i den tidligere henvendelse et særligt punkt som vi
håber du vil være opmærksom på.
For skovene er det vigtigt at skovbrug bliver set som erhverv på lige fod med landbruget, hvorfor
artikel 4 bør ændres således at forordningens mål også i perioden 2014‐2020 bliver at
understøtter skovbrugets konkurrenceevne.
Nuværende tekstudkast til artikel 4:
Mål
Inden for de overordnede rammer af den fælles landbrugspolitik bidrager støtte til udvikling
af landdistrikterne til at opfylde følgende mål:
1) landbrugets konkurrenceevne
2) bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag
3) en afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne.
Forslag til ændring:
Mål
Inden for de overordnede rammer af den fælles landbrugspolitik bidrager støtte til udvikling
af landdistrikterne til at opfylde følgende mål:
1) land- og skovbrugets konkurrenceevne
2) bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag
3) en afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne.
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En økonom
misk bæredyygtig skovseektor er en forudsætning for en bæ
æredygtig u
udvikling af de
miljømæsssige og sociaale funktion
ner i skovbruget.
Kun en kon
nkurrencedygtig og øko
onomisk bæ
æredygtig skkovsektor er
e i stand til at udfylde sin
multifunkttionelle rollee:
‐ oprretholde beeskæftigelseen og skabe indtægter og på den måde
m
at bid
drage til udvviklingen i
landdistriktern
ne,
‐ bæ
æredygtig prroduktion aff træ / biom
masse,
‐ bidrage til beggrænsningen
n af klimaæ
ændringerne
e,
‐ bidrage til at nå
n de overordnede mål i EU’s 2020
0 strategi.
ærende foro
ordninger err skovbrugeet listet som
m en prioriteet, men i deet nuværend
de udkast
I den nuvæ
har kommiissionen fjernet skovbrrug fra priorriteringslisten og hævd
der, at skovbrugets
konkurrenceevne ikkee vil være en EU‐kompeetence.
Men EU haar en kompeetence med
d hensyn til udvikling af landdistrikkter og skovvbrug er bestemt en
integreret del af landd
distrikternee, som forklaaret ovenfo
or.
Vi håber deerfor at du vil tage dettte med i beetragtning når
n forordningen skal fo
orhandles færdig.
Med venligg hilsen
Niels Iuel Reventlow
R
o Tanja Blindbæk Olseen
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