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Dansk Skovforenings bemærkninger til meddelelse om den europæiske grønne aftale 

Dansk Skovforening takker for muligheden for at komme med bemærkninger til meddelelse om 
den europæiske grønne aftale offentliggjort 11. december 2019, med frist for bemærkninger 3. 
januar 2020. 
 
Dansk Skovforening finder, at den grønne aftale overordnet giver en god og fornuftig ramme for at 
håndtere de to store udfordringer, vi står overfor: klimaforandringer og tab af biodiversitet. 
 
Den grønne aftale har et klart sigte i forhold til at øge EU's samlede 2030-mål for reduktion af 
drivhusgasser fra 50% til 55% sammenlignet med niveauerne i 1990. Der skal derfor fremlægges 
en klimalov, som tydeligt fastsætter betingelserne for en effektiv og retfærdig omstilling, der 
skaber forudsigelighed for investorerne og sikrer at omstillingen er uigenkaldelig. Dansk 
Skovforening imødeser dette med stor interesse og håber at skovenes potentiale for at bidrage vil 
blive tydeligt og fremmet. 
 
Det er positivt, at aftalen indeholder en opdatering af EU's skovstrategi, som skal dække hele 
skovcyklussen og fremme alle de goder, som skovene leverer. I aftalen nævnes, at den nye 
skovstrategi skal have målsætninger om at fremme en effektiv nyplantning af skov og bevarelse og 
genopretning af skove i Europa for at styrke absorberingen af CO2, reducere forekomsten og 
omfanget af skovbrande og fremme bioøkonomien under hensyntagen til de økologiske 
principper, der tilgodeser biodiversiteten. Det bliver netop her den store udfordring at finde den 
fornuftige og rette balance mellem den to store udfordringer, der både komplimentere og 
modarbejder hinanden. 
 
Den grønne aftale indeholder også at kommissionen inden marts 2020 vil fremlægge en nye 
biodiversitetsstrategi, med konkrete opfølgningstiltag i 2021. Denne vil også skulle indeholde EU's 
position i forhold til den internationale partskonference om biodiversitet. Dansk Skovforening 
finder det positivt, at det nævnes at biodiversitetsstrategien, skal indeholde målbare 
målsætninger og konkrete foranstaltninger til at opnå målsætningerne. Her giver det god mening 
at der bygges videre på Natura 2000-netværket. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Tanja Blindbæk Olsen og Hans M. Hedegaard 
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