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Kære Mogens Jensen
Dansk Skovforening ønsker dig tillykke med udnævnelsen som minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og
nordisk samarbejde.
Skovene leverer vigtige goder til samfundet blandt andet træ til produkter og energi, biodiversitet,
oplevelsesmuligheder, beskæftigelse og alt sammen på et økonomisk bæredygtigt grundlag. For at vi
fortsat kan levere disse goder, er det vigtigt, at regeringen sikrer gode erhvervsmæssige rammebetingelser
for skovene.
Det fremgår af det politiske forståelsespapir, at Danmark skal gå forrest i kampen mod klimakrisen, og her
kan mere skov give et væsentligt bidrag til at nedbringe Danmarks CO2-aftryk.
Der har de seneste år været stor søgning på skovrejsningsordningen og årets ansøgningsrunde skulle efter
planen åbne 2. juli. Desværre blev bekendtgørelsen ikke færdigbehandlet før valget blev udskrevet, og
siden har processen ligget stille. Vi håber, at du vil prioritere at få åbnet ordningen i år, så den gode
tendens med mere ny skov kan opretholdes.
Revision af skovrejsningsordningen
Der er ingen tvivl om, at mere skov er et af de klimatiltag, som hurtigt og effektivt kan bidrage til Danmarks
opfyldelse af regeringens klimamålsætninger.
Skal klimagevinsterne af de nye skove optimeres, er det fornuftigt at se på både det kortsigtede og det
langsigtede klimapotentiale i de nye skove. Det skal gøres attraktivt at tilplante med skov og muligt at
anvende andre kulturmodeller og træarter end i den nuværende ordning for at optimere optaget af CO2.
Samtidig er der behov for at se på de økonomiske og skattemæssige betingelser for omlægning fra
landbrugsdrift til skovdrift.
Endvidere bør der ses på reviderede retningslinjer for udpegning af skovrejsningsområder i
kommuneplanlægningen, så andelen af områder der udpeges som ”områder hvor skovrejsning er uønsket”
minimeres. Planen for flere nye skove er således et område, der vil kræve et tæt samarbejde med andre
ressortområder, for at den lykkes.
Vi håber du vil være imødekommende overfor vores ønsker og vi uddyber gerne vores synspunkter på et
møde.
Du ønskes en god sommer.
Venlig hilsen
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