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Det er ingen hemmelighed, at skovrejsningen i Danmark halter langt efter de tilplantningsmål, der
blev fastsat i slutningen af 1980’erne og som samtlige regeringer siden har vedkendt sig - nemlig et
mål om en fordobling af skovarealet inden for en trægeneration.
Folketinget gennemførte en ændring af planloven, der skulle fremme skovrejsningen ved at amterne (nu: Kommunerne) skal udpege skovrejsningsområder, hvor skovrejsning i særlig grad var
ønskelig og såkaldte minusområder, hvor skovrejsning som udgangspunkt ikke skulle være tilladt.
Dette efterlod den største del af landet som neutralområde, hvor der – ud fra planmæssige synspunkter - hverken er særlige hensyn der taler for henholdsvis imod en skovrejsning.
De efterfølgende tilskudsordninger til skovrejsningen har favoriseret skovrejsningen i skovrejsningsområderne gennem bedre tilskudsvilkår.
Men skovrejsningsområderne udgør en meget begrænset del af landet, og selvom du har anmodet
kommunerne om i kommuneplanerne at udvide arealerne med skovrejsningsområder, sker dette
dels meget langsommeligt dels slet ikke i et omfang, der vil kunne tilgodese tilplantningsmålene.
Skovpolitisk udvalg pegede da også på en række barrierer for en øget skovrejsning.
Udvalget pegede samtidig på en lang række graduerings- og prioriteringskriterier, der alle skulle
kunne være med til at øge skovrejsningen.

Vi mener stadig, at anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg bør nyde fremme, men her og nu vil
skovrejsningstakten hurtigt kunne øges ved at lade tilskudsvilkårene i neutralområderne, hvor
arealerne til skovrejsning reelt findes, være de samme som de vilkår, som er gældende i skovrejsningsområderne.
Folketinget behøver således ikke her og nu en tidkrævende ændring af lovgivningen e.l.
Hvis ovennævnte ændring mod forventning ikke øger skovrejsningen i ønsket omfang, bør ministeriet gå videre med de lidt mere tidkrævende konkrete forslag til prioriteringsværktøjer og incitamenter, der er peget på i Skovpolitisk Udvalg.
Skovforeningen, Skovdyrkerne og HedeDanmark skal stærkt fraråde regeringen, at den i dag utilstrækkelige tilplantningsaktivitet, der hovedsagelig skyldes områdeudpegningerne og tilskudsvilkårene heri, fører til overvejelser om at reducere bevillingerne til skovrejsning. I stedet skal bevillingen opretholdes og det skal sikres, at vilkårene bliver så attraktive, at landmændene rent faktisk
foretage den skovrejsning, der er indeholdt i regeringens politiske målsætning.
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