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Året har været præget af omvæltninger. Du sidder nu med Skovforeningens
årsberetning i hånden. Nyt format og nyt indhold.
Beretningen præsenterer den seneste udvikling indenfor de politiske områder, som optager os særligt meget i øjeblikket. Vi håber du vil finde den
aktuel og relevant.
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FORMÅL
Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige
og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Dansk
Skovforening kan have ejerandele i foreningens datterselskab(er).
VISION
At skov- og naturejerne belønnes for at skabe værdier - og derved motiveres til at skabe
yderligere værdier i skovene og naturen.

Det har været et godt politisk år for skovbruget.
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MISSION
At fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at
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MEDLEMMER, FINANSIERING OG UAFHÆNGIGHED
De fleste medlemmer er skov- og naturejere, fx personer, selskaber, fonde og kommuner.
Desuden er en række personer, virksomheder og organisationer, der ikke ejer skov, medlemmer.

Vi har igen i år sat medlemsrekord, og det er opmuntrende. Men Skovforeningen har stadig brug
for mange flere medlemmer.
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Skovforeningens politiske arbejde betales af medlemmernes kontingenter. Det faglige arbejde
betales af kontingenter og især projektmidler. Det meste af informationsarbejdet betales af
projektmidler og af tidsskrifternes annoncører og abonnenter.
Skovforeningen administrerer ikke skov eller natur selv. Skovforeningen er ikke bundet af
partipolitik og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier.
DSHWOOD A/S
Skovforeningen ejer DSHwood A/S som handler med træ og træprodukter:
Glarmestervej 7, Erritsø, 7000 Fredericia
Telefon 7455 2636
www.dshwood.dk, info@dshwood.dk
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Politisk har året været præget af ministerskift på miljøområdet, og i november
fik vi endnu en ny regering. Mange af de tiltag vi har ventet på er derfor igen
og igen blevet udskudt. Men nu ser det endelig ud til at lysne.
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projektet Skoven i Skolen til Nødebo. Nu ser vi fremad mod det kommende
år, hvor vi vil skabe et nyt og stærkere fundament for vores vigtige arbejde.

endnu større tilfredshed hos medlemmerne.

Rigtigt god sommer.

Niels Iuel Reventlow,
Niels
Iuel
Reventlow,
Formand
for Dansk
Skovforening
formand for Dansk Skovforening
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SKOVENS RAMMEVILKÅR
4
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Skovbruget skal være økonomisk
bæredygtigt, og erhvervet skal være
konkurrencedygtigt i forhold til tilsvarende
træproducenter i vores nabolande. Vi
arbejder derfor for, at skovbruget får

samme rammevilkår som vores konkurrenter. Det er en forudsætning for en
samlet bæredygtig drift, så skovbruget
kan levere alle de ydelser, som samfundet
efterspørger.
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ØKONOMI

Pengene skal blive i
 irksomhederne, så de kan
v
skabe værdi for samfundet.
Derfor skal afgifterne på
generationsskifter fjernes
helt.

samfundsmæssige interesser, der knytter
sig til skovenes naturværdier.
Vi vil fortsætte indsatsen over for politikerne, så det fremsatte lovforslag om
en nedtrapning af afgiften ikke bliver en
sovepude. Vi skal overbevise politikerne
om det fornuftige i at fjerne hele denne
skadelige afgift. Det vil på sigt give samfundet en økonomisk gevinst, da generationsskifte-afgifter i stedet kan bruges til
investeringer i vores virksomheder.
EJENDOMSVURDERING
Det danske vurderingssystem for faste
ejendomme har været udsat for hård kritik
og med god grund. Mange sammenlignelige ejendomme er blevet vurderet vidt
forskelligt med de betydelige skattemæssige konsekvenser, det har haft. Det
gælder stort set alle ejendomstyper.
Vi skal derfor have et nyt og mere retfærdigt vurderingssystem. Det lovforslag, der
forventes fremsat inden sommer, løser
imidlertid ikke problemerne.

GENERATIONSSKIFTE
Langt om længe ser vi en positiv udvikling
i forhold til generationsskifter. Et lovforslag
er på vej gennem Folketinget, som gradvist vil lempe boafgifterne ved generationsskifte fra 15 til 5 pct. for familieejede
virksomheder, over en kortere årrække.
Vi har ofret store ressourcer på at nå
hertil i tæt samarbejde med erhvervslivets
øvrige repræsentanter, og målet er fortsat
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at få afgifterne fjernet helt. Det fremsatte
lovforslag har i væsentlig grad imødekommet vores ønsker.
Der er desværre i store dele af Folketinget
en ideologisk modstand mod lempelser
af boafgifterne. Vi arbejder derfor fortsat
på at overbevise politikerne om, at lempelser er nødvendige, hvis der ikke ved
generationsskifter af virksomheder fortsat
skal ske et betydeligt og meget skadeligt
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dræn af kapital. Et dræn som har langsigtede konsekvenser for skovbrugets
økonomi også videre frem end nærmeste
generationsskifte.

Vi har længe argumenteret for, at
vurderingsloven ikke giver hjemmel til,
at herlighedsværdier kan indgå i den beregnede grundværdi, der herefter betales
ejendomsskat af. Det har ellers været
SKAT’s opfattelse gennem årtier. Derimod
skal herlighedsværdierne indgå i ejendomsværdien. Grundværdien skal alene
afspejle de indtjeningsmæssige muligheder for ejendommen. Landsskatteretten
er i en konkret afgørelse nået til samme
konklusion som vi.

Det skyldes de meget betydelige formuer,
der er bundet i skovene sammenholdt
med det mulige afkast, der kan opnås
ved skovdriften. Et sådant kapitaldræn
forringer ejendommenes muligheder for
at skabe arbejdspladser og varetage de

På trods heraf lægger det fremsatte
lovforslag op til, at der i det nye vurderingssystem blot skal ske en fremskrivning af de nuværende grundværdier for
skovejendomme. Dermed fastholdes
den ulovlige praksis med at inkludere
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ejendommens herlighedsværdi i grundværdien. Skovejerne har mulighed for at
påklage den meddelte grundværdi, når
de nye vurderinger for 2020 modtages fra
SKAT, men kun i en periode på tre måneder. En sådan klage vil skulle foretages
efter de tidligere regler. Efter udløbet af de
tre måneder ophører klagemuligheden.
Vi finder denne tilgang til vurderingerne
retssikkerhedsmæssigt uforsvarlig og har
i høringssvaret påpeget, at de nye grundværdier bør tilpasses Landsskatterettens
afgørelse. Såfremt forslaget fastholdes,
bør skovejerne påklage grundværdierne
under henvisning til, at de indeholder
herlighedsværdier.
Forslag til nye vurderingsregler
skuffer. Grundværdien vil fortsat
indeholde herlighedsværdier selvom
denne praksis er ulovlig. Der tages
heller ikke højde for forskellene
mellem landbrug og skovbrug.

I det fremsatte lovforslag lægges der
endvidere op til, at der for land- og
skovbrugsejendomme kun skal ansættes
en grundværdi (skovenes ejerboliger dog
undtaget). Kun ved fx generationsskifter
fastsættes en ejendomsværdi af hele
ejendommen. Forslaget tager udgangspunkt i de eksisterende grundværdier
og foreslår disse reguleret efter samme
indeks som landbrugsjord. Det er ikke
acceptabelt, da land- og skovbrugets
grundværdier ofte udvikler sig forskelligt.
Vi vil arbejde meget intenst med at få
forslaget ændret, så det opfylder de krav,
vi med rimelighed kan stille til en offentlig
vurdering.

UDLIGNING AF SKOVBRUGETS
STÆRKT SVINGENDE INDTJENING
Skæve aldersklassefordelinger og hyppigere stormfald, for blot at nævne nogle
elementer, giver skovbruget en svingende
indtjening. For at mindske de skattemæssige konsekvenser heraf, har vi længe
argumenteret for, at der bør indføres en
slags skovkontoordning. Ikke mindst
siden Skatterådet i 2002 afskaffede
merhugstfradraget.
Vi har indtil nu ikke kunnet komme igennem med ønsket og er blevet mødt med
argumentet om, at virksomhedsskatteordningen i stort omfang vil kunne gøre
det samme. Det er bare ikke korrekt. Der
er tale om to forskellige metoder til beskatning, hvor virksomheden svarer selskabsskat med det samme af det beløb,
der skydes ind i virksomhedsordningen.
Når beløbet så trækkes ud, svares skat
af differencen mellem selskabsskatten og
indkomsskatten.
En skovkontoordning betyder netop,
at indsætning af overskud på kontoen
sker skattefrit, og at der ved hævning på
kontoen sker beskatning efter afholdelse
af fradragsberettigede driftsmæssige
omkostninger eller udtag til privatforbrug. Dermed har ejeren mulighed for
at udskyde skatten og for at vælge at
trække et beløb ud på det tidspunkt, der
er mest fordelagtigt for ham. Fx når de
driftsmæssige omkostninger overstiger
indtægterne, og ejeren ellers ikke havde
mulighed for at fradrage omkostningerne.
Så en skovkontoordning vil kunne gøre
en reel forskel for ejerne og dæmme op
for de store og ikke kontrolerbare udsving
i indtjeningen. Derfor arbejder vi fortsat på
at få indført en sådan ordning.
En skovkontoordning vil give ejerne tryghed og fleksibilitet.
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ÆNDRINGER TIL
SKOVLOVEN
BEHOV FOR LEMPELSE AF
BYGGERIBESTEMMELSER
Igennem mange årtier har skovloven
beskyttet erhvervsinteresser på lige fod
med naturinteresser. Lovens bestemmelser varetager således alle de hensyn, der
kommer til udtryk i lovens formål. Dette
er en stor styrke og en grundlæggende
forudsætning for bæredygtig drift af
skovene.

Den nuværende skovlov fra 2004 fungerer rigtig godt. Og der er kun behov for
mindre og nutidstilpassede justeringer.
Vi ser fx et klart behov for at justere
begrebet ”erhvervsmæssigt nødvendigt
byggeri” i skovloven over mod en bredere
fortolkning end praksis er i dag. Det vil
bringe skovloven i bedre overensstemmelse med samfundsudviklingen og gøre

det muligt at udvikle skovenes erhvervsrettede potentiale yderligere.
Efter dannelsen af den nye regering i
november 2016 besluttede Miljø- og
Fødevareminister Esben Lunde Larsen,
at Skovrådet skulle komme med deres
vurdering af behovet for ændringer i
skovloven.
Vi deltager i arbejdet og lægger blandt
andet vægt på behovet for lempelser i
de restriktive byggebestemmelser samt
liberalisering af loven, så det bliver lettere
at lave fx græsningsprojekter. Ligeledes
er lempeligere krav ved ophævelse af
fredskovspligt et prioriteret ønske. Derigennem bevares den vigtige afvejning
mellem de erhvervs- og naturbeskyttende
interesser.

SKOVLOVEN I FARE FOR AT BLIVE
FJERNET SOM SELVSTÆNDIG
SEKTORLOV
Et embedsmandsudvalg under Miljø- og
Fødevareministeriet har i forbindelse med
et planlagt lovstrukturarbejde foreslået
skovloven nedlagt som selvstændig
sektorlov og lagt ind under en ny naturog biodiversitetslov.
Vi finder det meget uheldigt og skadeligt
for den vigtige afvejning mellem produktion, natur og friluftsliv, som i dag finder
sted i skovloven. De erhvervsmæssige
interesser i skovene bliver taberne, hvis
skovloven blot bliver et kapitel i en ny
natur- og biodiversitetslov.
Vi arbejder hårdt for at beholde skovloven
som en selvstændig lov for skovbruget.
Bevar skovloven men
liberaliser den så afvejningen af erhvervsog naturinteresser kan
ske på et balanceret
grundlag.
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SKOVENS BIDRAG TIL
ENERGI OG KLIMA

Som skovejer skal du under tilsyn kunne vise at du kender og overholder lovgivningen ved hugst.
Det gør du ved at etablere en due diligence-ordning.

TØMMERFORORDNINGEN
OG DUE DILIGENCE
En anden vigtig spiller i forhold til skovbrugets rammevilkår er EU’s Tømmerforordning. Den anfører, at ulovligt fældet
træ ikke må bringes i omsætning i EU.
For skovejerne er det primært pligten til
at udarbejde og vedligeholde en såkaldt
due diligence ordning, som har betydning
i det daglige arbejde. I efteråret 2016
udarbejdede vi en række anbefalinger til,
hvordan en sådan ordning kan se ud. De
kan findes på vores hjemmeside.
Kravet er der og har været der siden
2013. Miljøstyrelsen har tidligere meldt
ud, at når vejledningen til Tømmerforordningen var på plads, forventede de at
igangsætte tilsyn hos skovejerne. Her vil
de blandt andet kontrollere, om ejerne
har styr på deres due diligence. Det vil
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sige, om ejerne har gennemgået deres
bedrift og har opsat procedurer for, hvordan ulovlig fældning af træ undgås.

Skovene spiller allerede en stor og vigtig
rolle i den grønne omstilling. Vi arbejder
for at få regeringen til at give en klar og
langsigtet udmelding om biomassens
rolle i varmeforsyningen. Det vil give
skovejerne endnu mere lyst til at investere
ekstra i foryngelsen af skovene.
SKOVENE OG KLIMAET
I den globale klimaaftale, som blev indgået i Paris i 2015, skrev Danmark under
på at holde temperaturstigningen et godt
stykke under 2 °C. EU’s medlemsstater
har ratificeret aftalen og forpligtet sig til at
reducere drivhusgasudledningerne med
40% i 2030 i forhold til 1990-niveauet.
I Danmark har regeringen fastsat et
mål om, at Danmark i 2050 skal være
uafhængigt af fossile brændsler med et
delmål om, at mindst halvdelen af Dan-

marks energibehov skal være dækket af
vedvarende energi i 2030.
Skal omstillingen til vedvarende energi
være omkostningseffektiv, så skal der
efter vores opfattelse også bruges træflis i
den decentrale energiforsyning. Træflis er
pt den hurtigste og mest effektive måde
at nedbringe CO2-udledningen på (http://
www.danskfjernvarme.dk/groen-energi/
analyser/161910-2k30). Dertil kommer, at
biomassen er med til at give stabilitet til
energisystemet og reducere behovet for
”reservekapacitet”.
Energikommissionen kom i april med
deres anbefalinger til en omkostnings
effektiv omstilling. Anbefalinger som
ventes at være afsæt for efterårets forhandlinger om et energiforlig for perioden
2021-2030.

Så det er nødvendigt at få tænkt ordningen
igennem nu, hvis det ikke allerede er sket.
Kravet til lovlig fældning af træ dukker
også op i andre sammenhænge, som fx i
brancheaftalen for energiproducenter. Her
stilles også krav om, at træet skal være
produceret bæredygtigt, herunder lovligt
fældet. Vi arbejder kontinuerligt for, at
ejerne ikke pålægges flere forskellige standarder for, hvornår træ er bæredygtigt produceret og lovligt fældet. Når due diligence
ordningen i forhold til Tømmerforordningen
er på plads og efterleves, bør ejerne være
sikre på, at kravene til lovlighed også er
opfyldt i forhold til andre standarder.
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Træflis til energi er den hurtigste og mest effektive måde at nedbringe CO2-udledningen på.
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ninger, fx folks private varmepumper,
idet fjernvarmen kan udnytte de prisbillige energikilder. Det vil sige (industriel)
overskudsvarme og fyring med grove
brændsler som flis med en høj effekt.
Denne fordel forsvinder, hvis adgangen
til udnyttelse af biomasse begrænses.
EU’S FORSLAG TIL
BEREGNINGSREGLER FOR SKOVE
ER PROBLEMATISKE
Paris-aftalen indeholder ingen faste regler
for, hvordan skoven og andre jordes
udledning og optag af drivhusgasser skal
indregnes fra 2021. Derfor fremlagde EU
kommissionen i sommeren 2016 deres
forslag til en beregningsmodel.
Skovene kan udløse kreditter på flere
måder:
•	
Ved at lade træet stå (for eksempel
som urørt skov).
Begrænsning af lokal biomasse til fordel for varmepumper gavner ikke den grønne omstilling.

I forbindelse med efterårets forhandlinger
om PSO-aftalen fik oppositionen indskrevet, at regeringen i foråret 2017 skal
komme med et oplæg, der ”reducerer
samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig
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omstilling til biomasse, herunder fremmer
brugen af varmepumper”.

• B
 egrænsning af biomasse på de decentrale værker vil ikke påvirke importen af biomasse, da denne ikke går til
de decentrale værker. En begrænsning
vil alene ramme dansk træproduktion
og dermed også opbygningen af Danmarks langsigtede biomasseforsyning.
•	
Store varmepumper øger ikke fleksibiliteten af energisystemet.
•	
Fjernvarmen har en fordel i konkurrencen med individuelle opvarmningsløs-
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FRL hænges i forslaget op på et historisk
niveau beregnet i en periode (1990-2009),
hvor tilvæksten i skovene langt fra blev
udnyttet. Med et sådant referenceniveau
vil en større udnyttelse af tilvæksten i
de eksisterende skove end hidtil kunne
medføre en negativ påvirkning af klimaregnskabet, uagtet at der reelt ikke sker
en øget udledning af drivhusgasser. Det
er problematisk. Aktivt skovbrug er en
del af løsningen i et ikke-fossilt baseret
samfund.

•	
Ved at dyrke mere træ pr. ha.
•	
Ved en forøgelse af hugsten til træprodukter (harvested wood products).
•	
Ved skovrejsning.

Gennem Træ til Energi arbejder vi for at få
politikerne til at forstå følgende hovedpunkter:

Der er i forslaget lagt op til, at optag og
udledning af CO 2 fra eksisterende skove
skal beregnes i forhold til et referenceniveau (FRL), der fastsættes nationalt, men
som kan korrigeres af EU-kommissionen.

Hvor mange CO 2-kreditter, skovdriften
kan udløse, afhænger af, hvordan optag
og udledninger beregnes for skovene.

Vi arbejder sammen med NSF (nordiske skovejere) og CEPF (europæiske
skovejere) for at ændre beregningen af
FRL, så den anvender det højest mulige
bæredygtige hugstniveau for perioden
2020-2030. Desuden bør fastsættelsen
af FRL forblive et nationalt anliggende.
Kun på den måde kan skovenes potentiale udnyttes fuldt ud.

Når der skal beregnes udledning og optag af drivhusgasser, opereres der i EU med
en kvote-sektor og en ikke-kvotesektor. Hver sektor har sine egne målsætninger.
Skovbruget er placeret i ikke-kvotesektoren, der deles i yderligere to kategorier. Den
ene vedrører udledninger fra dyrkede jorde, skovrejsning og eksisterende skove (Land
Use Land Use Change and Forestry – LULUCF) og den anden landbrug, transport
og bygninger (Effort Sharing Regulation – ESR). Mellem LULUCF og ESR er der en
begrænset mulighed for at overføre kreditter fra et område til at dække underskud på
et andet område. Det betyder fx, at transportsektorens reduktionsmål kan sænkes
ved at ”købe” kreditter fra den anden kategori, hvor skovene er med.
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FAKTA

BRUG FOR BÅDE BIOMASSE OG
VARMEPUMPER
Omstillingen til vedvarende energi er allerede godt i gang i energisektoren. Med
en stigende mængde vindmøllestrøm er
der et ønske om at elektrificere dele af
energisystemet. Samtidig er der stadig
bekymring for, at særligt den importerede
biomasse ikke er bæredygtig. Derfor er
det vigtigt, at politikerne skaber langsigtede energiaftaler, således at skovbruget
i Danmark kan investere i bæredygtig
produktion af biomasse.

Nye beregningsregler for udledning
og optag af CO2 i skovene understøtter ikke et aktivt skovbrug.
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FORSLAG TIL NYE
BÆREDYGTIGHEDSKRAV TIL
BIOMASSEN FRA EU
EU fremlagde i december et revideret
forslag til direktiv for fornybar energi,
som indeholder nye bæredygtighedskrav
til træ til energiformål. Kravene er baseret
på en risikotilgang, som også kendes fra
de danske energiproducenters brancheaftale. Hvis der ikke er lav risiko på overordnet niveau (land/region), så skal kriterierne dokumenteres på ejendomsniveau.
Grundlæggende mener vi, at forslaget
er overflødigt. Dansk (og europæisk)
træproduktion er i kraft af national lovgivning og diverse strategier generelt set
bæredygtig. Det har også været udgangspunktet for CEPF og NSF’s arbejde
i EU. Der har dog igennem en meget
lang periode været et pres fra anden side
for at få indført bæredygtighedskriterier
også for træ til energiformål. I forbindelse
med den seneste EU skovstrategi har
vi arbejdet for, at sådanne kriterier ikke
afhænger af slutanvendelsen; at de skal
være risikobaserede, og at risikoen skal
kunne vurderes på baggrund af data i de
nationale skovstatistikker (NFI).
Nye bæredygtighedskrav for udnyttelse af træ til energiformål er
overflødige. Vi er allerede i mål.
Forslaget lægger op til en risikobaseret
tilgang. Alligevel er vi bekymrede for de
foreslåede kriterier, som ikke er entydige
og klare. I Danmark har vi især et problem
med, at der nævnes hugsttilladelser, og
at der stilles krav om beskyttelse af områder med høje bevaringsværdier, uden at
disse værdier er yderligere defineret.
Selvom kriterierne kun gælder biomasse til
store kraftvarmeværker, så vil de få betyd-
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ning for hele skovdriften i EU. Vi har fremført, at det virker helt ude af proportioner,
da høst af biomasse til energi ikke styrer
driften og hugsten i de
 europæiske skove.
Biomasse til energi er et restprodukt fra
produktionen af højværdi tømmer.
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SKOVENS ANDRE
VÆRDIER
Skoven leverer mange andre ydelser
og værdier til samfundet ud over træ til
produkter og varmeforsyning. Nogle af
disse omsættes på markedsmæssige
vilkår. Vi arbejder for, at vi får de bedste
rammer for værdiskabelsen i skovene og
i naturen, og at skovejeren belønnes for
sin indsats.
NATURPAKKEN SKAL
GENNEMFØRES
Bevaring af biodiversitet er et af de emner, der har sat skov højt på den politiske
dagsorden. I regeringens aftale om Naturpakken blev vores vigtigste mål nået.
Skovejernes handlefrihed er bevaret,
også når det gælder biodiversitet. Aftalen
siger, at det skal være frivilligt og attraktivt
for private skovejere at bevare og udvikle
biodiversitet.
Anbefalinger fra biodiversitetsforskerne
om udlæg af større områder til urørt skov
fik mange til at frygte, at politikerne ville
stirre sig blinde på dette ene virkemiddel
og se bort fra andre mere omkostningseffektive midler til sikring og udvikling
af biodiversitet i Danmark. Heldigvis
åbner Naturpakken op for andre former
for biodiversitetsskov og dermed for
en flersidighed, som kan komme både
naturen og skatteyderne til gode. Indtil nu
har vi kun set et forslag til en ny national
ordning for urørt skov, så vi mangler at se
en anerkendelse af denne flersidighed fra
statens side.
De bedste og mest langsigtede løsninger

18

opnås ved en direkte involvering af de
berørte ejere og gennem attraktive og
fleksible ordninger med klare og tydelige
mål. Vi har i flere år været fortalere for
en licitationsmodel som platform til at
indgå aftaler om sikring og udvikling af
naturværdier. Vi er blevet lovet, at der skal
arbejdes for at udvikle en sådan model,
og det vil vi holde regeringen op på.
Et andet element i Naturpakken er
kortlægningen af biologisk særlig værdifuld skov (Skovlovens § 25). Denne
kortlægning udspringer af Naturplan
Danmark og gennemføres i de private
og kommunale skove i 2017-2018 af
Miljøstyrelsen. En kortlægning der efter
gældende lovgivning ikke pålægger
ejeren nogen restriktioner. Tanken bag
kortlægningen er, at den skal danne
basis for frivillige aftaler med lodsejerne
mod betaling.
Vi er alligevel bekymrede på ejernes
vegne. Det er endnu usikkert, hvilke
ordninger og aftaler ejerne vil blive tilbudt,
når først § 25-kortlægningen er gennemført. Der kan desuden komme pres
andre steder fra for at ændre lovgivningen
over mod en mere generel beskyttelse af
biodiversiteten i skovene.
Vi har opfordret politikerne til at give en
garanti til skovene, inden kortlægningen
afsluttes – fx udtrykt i en samlet politisk
målsætning for udviklingen i de danske
skove i form af det længe ventede nationale skovprogram eller tilsvarende.
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Positivt at skovejernes handlefrihed er bevaret. I 2017-18
skal der kortlægges biologisk særlig værdifuld skov.
Vi savner at se hvilke ordninger eller aftaler ejerne efterfølgende vil blive tilbudt udover urørt skov.
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JAGT
OG VILDT

balanceret forvaltning af hjortebestanden.
For både skov- og landbruget er det
afgørende, at afgrødeskaderne mindskes.
De lokale bestande er flere steder nu så
store, at skaderne på enkeltejendomme
har nået et omfang, der ikke er acceptabelt. Løsningen er, at der indenfor disse
områder skydes flere dyr, især hinder,
men også kalve. Ministerens forslag om at
fokusere jagten på hinder og kalve i januar
måned vil kun være en delvis løsning.
Vi vil fortsat arbejde for, at skov- og
naturejere får større frihedsgrader og
om nødvendigt flere værktøjer til en lokal
forvaltning, så jagtværdier og oplevelsesmuligheder øges uden uacceptabelt store
afgrødeskader.
Parallelt vil vi arbejde for, at eventuelle nye
forvaltningsplaner for de andre hjortevildtarter - fx dåvildt - får et bedre fagligt
fundament. Lokale forvaltningsproblemer
skal ikke bruges politisk til at begrænse
frihedsgraderne for alle.

Vi arbejder for at ejerne får større frihedsgrader og flere værktøjer til lokal forvaltning af hjortevildt.
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Jagt har stor betydning for mange
skov- og naturejere. Både i forhold til
mulighederne for at kunne regulere vildtbestanden i et bæredygtigt skovbrug,
men også i forhold til skovens økonomi
gennem udlejning af jagten.

forvaltere og ejere, der gennem flere år
har lagt mange kræfter i at identificere
de værktøjer, en plan bør indeholde for
at sikre, at forvaltningen i praksis kan
kombinere faglig viden med de praktiske
muligheder og behov.

KRONVILDT
Lige før jul udsendte Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen hovedpunkterne i en ny forvaltningsplan for kronvildt,
bl.a. med nye jagttider.
Planens politiske indhold er meget
overraskende for de mange engagerede

Det undrer os, at ministeren helt ser bort
fra den fælles indstilling fra Vildtforvaltningsrådet og i stedet vælger en model,
som fjerner muligheden for en kontrolleret
forvaltning med selektiv afskydning af
store hjorte. Det har været praktiseret i
århundreder, og mange ejendomme har
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gennem en ansvarlig forvaltning opbygget en harmonisk kronvildtbestand. Det
er en markant indskrænkning af ejernes
råderet. Vi vurderer, at ministerens forslag
i praksis vil fejle, og at målsætningen om
en mere harmonisk sammensætning af
især hjortebestanden ikke vil blive nået.
Samtidig vil særligt ejendomme med meget
kronvildt, der har udviklet en forretning med
selektiv hjortejagt, blive ramt økonomisk
af lukningen af jagten på hjorte i det tidlige
efterår. Det er ikke acceptabelt, at ministeren fjerner muligheden for en selektiv og

BEVAR MULIGHEDEN FOR AT
UDSÆTTE FUGLEVILDT EFTER 2017
Vildtforvaltningsrådet arbejder med
det faglige grundlag for et nyt forlig om
udsætning af fuglevildt. Vi deltager aktivt i
dette arbejde, og et oplæg skal afleveres
i juni 2017.
Vi ønsker at stå så stærkt som muligt i
forhandlingerne om udsætningsforliget,
så jagtformen kan bevares og udvikles.
Den nye mærkningsordning for fjervildt
er et initiativ, som vil bidrage positivt til
omverdenens forståelse og accept af
jagtformen. Det vil derfor være gavnligt,
at flere ejere med biotopplaner deltager
i Mærkningsordningen. Se nærmere om
muligheden for dette på Jægerforbundets
hjemmeside, som også indeholder en
række praktiske oplysninger.
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til, at Miljøstyrelsen tolkede adgangsreglerne for offentlig adgang til mountainbikespor, som etableres i private skove,
således:
”et etableret mountainbikespor skal sidestilles med en vej/sti i naturbeskyttelseslovens forstand, og mountainbikesporet
vil således være omfattet af færdselsretten i naturbeskyttelseslovens § 23, hvis
der er lovlig adgang til sporet”
Vi er uenige i tolkningen, både juridisk
og politisk. Den vil føre til, at udlæg
af MTB-spor gøres uanvendeligt som
løsning på konflikterne mellem skovens
brugergrupper og har derfor bedt om en
politisk afklaring. Skovejerne skal have
juridisk sikkerhed for, at de kan etablere
særlige anlæg (fx MTB-spor), som kan
forbeholdes en bestemt brugergruppe.
Og at disse frit kan nedlægges igen. Vi
har sendt vores ideer til Miljøstyrelsen
og er i dialog med dem. Vi forventer en
snarlig løsning.

Mountainbike kørsel i skovene giver stadigt større udfordringer. Men der er måske en løsning på vej.

FRILUFTSLIV OG ADGANG
Presset fra dele af samfundet for at kunne
levere andre ydelser end træ kommer
særligt til udtryk i ønsket om at bruge
skovene til friluftsformål.
Mountainbike (MTB) er en aktivitet,
der giver særligt store udfordringer.
MTB-ryttere anvender i stadig stigende antal skovene til deres sport. De
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kører ofte steder, hvor de ikke må, og
kommer hyppigt i konflikt med andre
brugergrupper. Vi har gennem mange år
arbejdet på gode løsninger for ejere og
brugere. Blandt andet gennem etablering af særlige spor til MTB-rytterne. Det
kan give gode oplevelser og samtidig
adskille dem fra andre brugergrupper,
så konflikter reduceres.
En konkret sag førte i sommeren 2016
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Heldigvis forløber langt de fleste aktiviteter i skoven uden de store problemer, og
den almindelige skovgæst nyder fortsat
gavn af muligheden for ture i skovene. En
undersøgelse gennemført af Friluftsrådet
viser dog, at et flertal af danskerne ikke
kender reglerne og mulighederne for oplevelser i naturen. Det betyder, at mange
går glip af unikke naturoplevelser, ligesom
den manglende viden kan føre til konflikter mellem brugere og ejere.
Vi støtter derfor kampagnen Oplev Mere
(oplevmere.nu), som i løbet af de næste
år skal øge danskernes viden om de
mange muligheder, der er for at opleve
naturen. Kampagnen skal samtidig give
danskerne konkret viden om, hvordan
man viser hensyn til naturen, hinanden og
lodsejerne.
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Vinderbilledet fra fotokonkurrencen indsendt af Kasper Malmberg. Billedet er taget i Høstemark Skov
ved Lille Vildmose i Storvorde.

SKOVENS OMDØMME
For at sikre og udvikle skovenes gode
omdømme arbejder vi med formidling om
skov og skovdrift til omverdenen gennem
projekterne Skovens Dag og Genplant
Planeten.

gæsternes viden om de danske skove
og skovens liv. Quizzen blev besvaret
af 824 gæster. 483 flotte fotos med
motiver af skovens liv blev indsendt til
fotokonkurrencen.

SKOVENS DAG
Skovens Dag 2016 løb af stablen 1. maj
under temaet Skovens Liv. Dagen slog
alle rekorder og blev den Skovens Dag
med flest arrangementer nogensinde. I
alt blev afholdt 78 arrangementer med
omkring 25.000 deltagere.

Skovens Dag 2016 blev bredt omtalt i
pressen, fx i landsdækkende dagblade,
lokalaviser, magasiner, webartikler, radio
og tv. Skovens Dags Facebookside har
næsten 6.000 følgere.

I forbindelse med Skovens Dag 2016
blev der afholdt to konkurrencer, der blev
brugt i den landsdækkende markedsføring af dagen: Den Store Skovquiz og
Fotokonkurrencen. Den Store Skovquiz
blev lanceret for første gang i 2016 og
indeholdt ti spørgsmål, der testede
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om skovbrug og fortælle om skovenes
gavn, herligheder og muligheder. Nogle
Skovens Dag arrangementer er store
med mange aktiviteter for hele familien,
men et arrangement behøver ikke at
være stort for at være godt. Størrelsen
og indholdet af arrangementet er helt op
til arrangøren selv. Et arrangement kan
gennemføres enkelt, billigt og med stor
succes.

GENPLANT PLANETEN
Også i 2016 plantede skolebørn træer for
et bedre klima gennem projekt Genplant
Planeten. I alt 16.000 skolebørn fra 185
skoler plantede 35.000 træer i hele landet.
Projektet satser særligt på formidling
af viden om skov og skovdrift og den
gavnlige effekt for klimaet ved at anvende
træ som en ressource. Målgruppen er
primært skoler.

Skovens Dag i 2017 bliver afholdt 7. maj
med temaet Skovens Energier. Vi håber
igen i år på stor tilslutning, så dagen kan
blive en succes. Ved redaktionens afslutning var der tilmeldt 70 arrangementer.
Vi vil gerne takke alle de mange skovejere og andre, som deltager, til gavn for
både det lokale samarbejde og for hele
skovbruget.

Genplant Planeten:

Skovens Dag 2016, 2017 og 2018 støttes
økonomisk af Nordea-fonden.

•	
Giver børn mulighed for selv at handle
aktivt for et bedre klima ved at plante
træer og arbejde innovativt og løsningsorienteret med klima som emne.
•	
Sætter fokus på bæredygtigt skovbrug
og brug af træ som en del af løsningen
på de store klimaudfordringer.
•	
Fremmer skovrejsning i Danmark.

En stor tak til alle skove som deltog med
et Skovens Dag-arrangement i 2016.
DIN INDSATS ER VIGTIG
Når du deltager med et arrangement
på Skovens dag, opnår du lokal goodwill samtidig med, at du bidrager til det
vigtige arbejde, der giver skovene et godt
omdømme. Du kan her lære danskerne
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Planteugen for Genplant Planeten blev skudt i gang med et åbningsevent på Gungehusskolen i
Hvidovre, hvor næstformand Niels Otto Lundstedt viste børnene, hvordan træerne skal plantes.
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BEVARING AF VIDEN FRA
SKOVBRUGET
”Hvis det ikke findes digitalt, så findes
det ikke”. Det er et udsagn, som man
møder stadig oftere, når talen falder på
faglitteratur. Især de yngre generationer er
vant til at finde information på nettet, og
papirbaseret litteratur anvendes i stadigt
mindre omfang.
I skovbruget har der siden 1876 været
udgivet fagtidsskrifter. De har været centrum for faglig debat, formidling af forskning og opsamling af erfaring til glæde
for såvel praktikere som undervisning
og forskning. Der har også været en rig
produktion af håndbøger og lærebøger i
mere end hundrede år.
En stor mængde viden som hastigt
er ved at forsvinde, fordi den er svært
tilgængelig. Det øger risikoen for gentagelser og dobbeltarbejde.
Digitalisering af gamle bøger og tidsskrifter bevarer vigtig viden for eftertiden.

Træplantningen blev i 2016 gennemført i den
første uge af november, og dette er også
planen for 2017. De deltagende klasser
får tilsendt gratis træer, som de kan plante
enten på skolen eller i en nærliggende skov.
Ud over ugen, hvor der plantes, har skolerne
mulighed for at anvende undervisningsmateriale fra Skoven i Skolen både op
til, under og efter selve træplantningen.
Der er udviklet et særligt hæfte ”Genplant
Planeten – Træets kredsløb og klimaet”,
som sendes til alle deltagende klasser.
For 2018-2020 arbejder vi på at udvide
projektet, så det kan gennemføres med
en bredere målgruppe.

Energy, DAPO, udlodningsmidler til
friluftsliv, Danske Planteskoler og 15. Juni
Fonden.
SKOVEN I SKOLEN
Efter 17 år i regi af Skovforeningen
flyttede Skoven i Skolen pr. 1. januar
2017 til Videnscenter for Friluftsliv og
Naturformidling på Skovskolen i Nødebo.
Det succesfulde projekt flytter således
tættere på fremtidens kompetencecenter
for viden og udvikling inden for formidling,
forskning, uddannelse, læring og sundhed i naturen.
Skovforeningen vil fortsat deltage i arbejdet gennem den nye styregruppe.

Derfor er der igangsat et projekt til at
lave en samling af den vigtigste forstlige
litteratur i digitaliseret form. Teksten skal
være fuldt søgbar på emneord, forfatter,
publikation, årstal mv. Filerne placeres på
en hjemmeside, der er offentlig tilgængelig, og anvendelsen vil være gratis. Der er
mulighed for, at andre aktører i skovbruget kan tilføje bøger af almen interesse.
I første omgang er det tanken at digitalisere 6 tidsskrifter og 18 lærebøger.
Et projekt af denne art kræver ekstern
finansiering, og der er i vinterens løb
sendt ansøgninger om støtte til et større
antal fonde. Projektet ventes at gå i gang,
når der er opnået tilstrækkelig støtte. Ved
redaktionens afslutning havde vi mod
taget kr. 455.000 i støtte, hvilket svarer til
ca. halvdelen af behovet.

Projektet for perioden 2015-2017 støttes
økonomisk af Nordea-fonden, DONG
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