
 

 

 
Vedr.: Høringssvar KF23 – Sektorforudsætningsnotat Landbrugsprocesser, landbrugsarealer og 
skov 

Der er i KF23 anvendt de samme forudsætninger som i KF22, og vi henviser derfor til sidste års 
bemærkninger til fremskrivningen. Det glæder os dog, at der er foretaget ændringer i den beskrivende del af 
forudsætningsnotatet. Særligt sætter vi pris på ord-vendingen ’beregningsteknisk udledning”, som i højere 
grad præciserer skovenes ”udledning” ved hugst.  
 
Dansk Skovforening har enkelte yderligere bemærkninger til fremskrivningen. 
 
Regeringsgrundlaget – 250.000 ha skovrejsning 
Den nye regering har et ambitiøst mål om, at der skal rejses 250.000 ha skov. For nuværende er det ikke 
medregnet i fremskrivningen, da der ikke er fastsat nogen tidshorisont for indfasningen. I 
Skovfremskrivningen 2022 blev der lavet scenarier for skovrejsning, i den nye fremskrivning kunne der fint 
bygges videre på disse scenarier ift. rejsningen af 250.000 ha skov. Dette vil være med til at belyse den 
potentielle klimaeffekt skovrejsningen vil medføre, særligt ift. hvor hurtigt skovrejsningen bliver realiseret.   
  
Skovrejsning i Frozen Policy 
En ting der dog kan påpeges i forhold til Frozen policy for skovrejsning er, at de forventede 2.000 ha 
skovrejsning fra ’Privat skovrejsning med tilskud’, ikke ser ud til at blive realiseret for 2022. Med de 183 
ansøgninger, som er modtaget i 2022, vil det formentlig give en skovrejsning på knap 1.000 ha. Det står ikke 
klart, hvordan fremskrivningen forholder sig til den reelle skovrejsning, som bliver foretaget. Det er ligeledes 
uklart, om der justeres bagudrettet for en mere retvisende fremskrivning.  
 
Skovrejsning uden støtte 
I sidste høringssvar spurgte vi om, hvorfor skov, der er rejst uden støtte, ikke er med i fremskrivningen. 
Denne problemstilling vil vi gerne rejse igen i år, da der i højere grad kommer flere skovrejsninger, som er 
finansieret af virksomheder mhp. bidrag til deres klimaregnskaber. For at nævne nogle eksempler, så vil 
Coop folkeskove rejse 1.000 ha inden 2030, hvoraf de 130 ha allerede er rejst. Nyskovfonden har en 
ambition om at rejse 5.000 ha. Det er dog uvist hvornår, men indtil nu er der rejst 214 ha. Slutteligt kan 
Ecotree nævnes, som ligeledes har en model for skovrejsning mhp. generering af salgbare CO2-enheder. 
De nævnte tiltag er eksempler på, at privat finansieret skovrejsning er en realitet, hvorfor det bør overvejes 
at medregne privat skovrejsning uden tilskud.     
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