
 

Dansk Skovforening - skovbrugets brancheorganisation 

Amalievej 20 
1875 Frederiksberg C 
Danmark 
 
Telefon 3324 4266 
info@skovforeningen.dk 
www.skovforeningen.dk 

Landbrugsstyrelsen 
EU&Projekt 
 
 

25. november 2021 
 
 

Vedr.: Høring: Supplerende miljørapport over justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27 

 
Kære EU og Projekt 
 
 
Dansk Skovforening takker for muligheden for at kommenterer på det justeret forslag til strategisk 
dansk CAP-plan. Dansk Skovforening glæder sig over sammenskrivningen og forenklingen af 
ordningerne Privat skovrejsning og N2000 biodiversitetsskov og ser frem til at se ordningernes 
bekendtgørelser, når de foreligger. 
 
Det ser ud til at justeringerne i CAP-planen har skubbet til noget tekst i behovskoderne. Fx har 
behovskode F7 (Intensiv dyrkning på store arealer presser levesteder for 
dyr og planter i landbrugslandet) flere steder fået behovs kode F6’s behovs titel (Invasive arter 
presser den danske biodiversitet).  
 
Man kunne argumentere for at behovskode ”F7 Intensiv dyrkning på store arealer presser 
levesteder for dyr og planter i landbrugslandet” i Privat skovrejsningsordningen (tilplantning af 
landbrugsarealer) kunne bruges under ”Behov som ordningen adressere”.  
 
Til gengæld virker behovskoden F7 ikke så relevant under N2000biodiversitetsskov, da der er en 
ordning for eksisterende skov.  
 
Dansk Skovforening har endvidere følgende bemærkninger til ”Privat skovrejsningsordningen” og 
til ordningen for ”N2000 biodiversitetsskov”: 
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I gennemgangen af ordningerne står der både i ”5.3.7 Privat Skovrejsningsordningen” (s. 269-270) 

og i ”5.3.3 N2000 biodiversitetsskovs-ordningen” (s.230) under ”Behov adresseret med 

ordningen”: 

F6 Etablering af mere naturnær skovdrift for at understøtte biodiversiteten 

Dansk Skovforening kan ikke se, at ”Behovskode F6” har det indhold. Eller at SWOT-analysen 

nogetsteds har identificeret naturnær skovdrift som et behov med tilhørende behovskode. 

 

I kapitel ”2.1.6.2 Identificering af behov” hedder F6 ”Invasive arter presser den danske 

biodiversitet”.  

 

Dansk Skovforening skal på den baggrund bede om, at F6 fjernes fra Privat Skovrejsning, hvor 

invasive arter vel næppe er relevant (skovtilplantning på landbrugsjord)?  

Og at ordlyden af F6 rettes til: ”F6 Invasive arter presser den danske biodiversitet” i N2000 

biodiversitetsskovs-ordningen. 
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Baggrund 

”Naturnær skovdrift” er en fagterm på et skovdyrkningssystem, hvorom der endnu ikke er meget 

evidens hverken i forhold til indvirkning på biodiversitet eller betydning for tilvækst og muligheden 

for at producerer kvalitetstræ.  

 
 

Med venlig hilsen 
 

Marie-Louise Bretner 


