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Høringssvar til udkast til programændring af landdistriktsprogrammet 2022 samt dertilhørende
miljøvurdering
Dansk Skovforening takker for muligheden for at komme med høringssvar. Der er tale om en
forlængelse af eksisterende programperiode til 2022, som dog skal have sammenhæng til den
kommende CAP-periode. Vi har i forbindelse med de afholdte workshops og ved kontakt til
miljøministeren fremsat et stort ønske om at genindføre tilskud til udarbejdelse af grønne
driftsplaner. På den måde kan skovejerens grundlag for at dokumentere sin bæredygtige skovdrift
gennem en skovcertificering fremmes.
Vi ser frem til at blive inddraget i arbejdet med den kommende nationale CAP-strategi. Vi ønsker
som udgangspunkt bedre mulighed for klimavenlig skovrejsning, landsdækkende skovrejsning,
biodiversitetstiltag i skoven og dødt ved samt den nævnte mulighed for at få tilskud til en grøn
driftsplan eller et lignende driftsplankoncept. Tilskud til urørt skov ligger pt. som en nationalt
finansieret ordning, og kan fortsættes i det regi.
Det er positivt at se, at beløbet til skov med biodiversitetsformål er hævet fra 17 mio. kr. til 25
mio. kr. Der har desværre været en del forsinkelser og bøvl med ordningen de seneste år, som har
påvirket ejernes motivation til at søge ordningen. Vi håber, at der snart kommer en løsning på de
mange forsinkelser, så der kommer en tilfredsstillende søgning til ordningerne de kommende år.
En tilfredsstillende søgning vil også afhænge af, om der gennemføres en revision af ordningen med
en mindre detailstyring af ordningen, som vi også har skrevet i vores høringssvar til
bekendtgørelse og vejledning. Fx kravet om frategning ned til 100 m2 med stor præcision på
arealer, der udvikler sig over 20 år.
Kulstofbinding kan også være grundlag for ansøgning
Det fremgår af 8.2.5.3.1.1. side 249 at der ydes tilskud til i forhold til at opfylde
vandrammedirektivet. Det er efterfølgende indført at også kulstofbinding kan prioriteres, og det
bør vel indskrives og videreføres?
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Takster for skovrejsning
Det fremgår af 8.2. 5. 3.1.8. side 252 at tilskuddet kompenserer 100% af udgifterne til
investeringerne. Udgangspunktet som beregningerne er baseret på er forældede, således at
udgifterne ikke dækkes 100%. Vi har derfor også tidligere fremsat ønske om højere takster til
skovrejsning.
Tilskud til grønne driftsplaner ønskes genindført
Der fremgår en beskrivelse af 8.2.5.3.3.1 side 265 som omhandler grønne driftsplaner. Vi har et stort ønske
om, at der igen afsættes penge til denne ordning. Det er endnu mere aktuelt nu hvor statsskovene tages ud
af drift, og der er mangel på certificeret træ. En driftsplan vil kunne hjælpe nogle ejere på vej mod en
certificering af skovene, som er en samfundsmæssig gevinst.
Med venlig hilsen
Ditte Galsgård
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