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Kære Lea Wermelin
Tillykke med den netop indgåede aftale om finansiering af natur- og biodiversitetspakken og det historisk
store beløb afsat til en naturindsats. Det glæder vi os som skovforvaltere over. Samtidig er loven om en
klimaskovfond, der har til formål at gavne klimaet blandt andet gennem mere nye skov, tæt på at blive
vedtaget. Vi ser frem til arbejdet med implementeringen af begge dele.
Natur- og biodiversitetspakken med mere urørt skov og nye naturnationalparker vil næppe kun berøre
statens arealer men også private skovejere hvis samfundet skal opnå de bedste resultater. Vi ved at flere
ejere er klar til at indgå frivillige aftaler om at lade deres arealer indgå, såfremt betingelserne bliver
fornuftige.
Men der er også en bekymring i erhvervet. En bekymring for om vi kan fastholde og udvikle en
konkurrencedygtig træindustri, når råtræforsyningen falder fordi højproduktive skovarealer lægges urørt
uden at der samtidig er er nye arealer til at tage over. De bekymringer håber vi at du som skovens minister
vil være med til at håndtere.
Implementeringen af natur- og biodiversitetspakken skal ske med respekt for erhvervet og med en
nuanceret balance mellem biodiversitet, herunder urørt skov og produktionsskov. Målet bør være en
forvaltning af både private og offentligt ejede skove, så alle de samfundsmæssige ønsker til skovene kan
opfyldes gennem en bæredygtig skovdrift med balance mellem økonomi, biodiversitet og sociale værdier.
Danmark importerer årligt godt ¾ af vores nationale træforbrug. Den forventede nedgang i dansk
træproduktion som følge af udlæg af urørte skove og en samtidig forventet øget efterspørgsel efter træ til
blandt andet mere miljøvenligt byggeri betyder, at vi nationalt bør finde veje til at øge træproduktion i
både eksisterende og nye skove.
Lav en plan for træ til den grønne omstilling
Med udgangspunkt i det nationale skovprogram foreslår vi, at Danmark lægger en plan for hvordan en
bæredygtig produktionen af træ til den grønne omstilling kan øges i de eksisterende skove og gennem ny
skovrejsning. Beregningerne fra Klimapartnerskabet for fødevare og landbrug viser at ved at fremme
skovrejsning og øge produktionen kan skovene bidrage betydeligt til at nå Regeringens mål om reduktion af
CO2-udkedningen med 70% i 2030.
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Planen bør også indeholde incitamenter til fornyelse og udarbejdelse af grønne driftsplaner med fokus på
øget gavntræsproduktion i samspil med naturbeskyttelse. Samtidig bør en §25-skovregistrering
gennemføres på de private skovarealer. Begge dele vil give et forbedret grundlag for at flere skovejere
vælger at lade sig certificere og dermed dokumentere en bæredygtige skovdrift, herunder med udlæg af 10
% af skovarealet til biodiversitetsformål.
Udnyt Skovrådets kompetencer
Skovrådet er nedsat for at rådgive dig om spørgsmål af betydning for skoven. Skovrådet er bredt
sammensat og har en lang tradition for rådgive om balancerede løsninger for skovene på tværs af
interesser.
Vi anbefaler derfor at du beder Skovrådet om l at komme med ideer til indholdet af en national plan for en
øget bæredygtig produktionen af træ til den grønne omstilling.

Venlig hilsen

Peter A. Busck
PS: Endnu engang rigtig god jul.
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