
 

 

 

Vedr: Forespørgsel om møde med miljøministeren 
 
 
Kære Magnus Heunicke 
 
Regeringen har sat en række ambitiøse mål for et grønnere Danmark. Det gælder ikke mindst 
CO2-reduktionsmålene, målsætningen om skovrejsning og fremsættelse af en natur- og 
biodiversitetslov.  
 
Disse tiltag vil bidrage til at løse nogle af vores største samfundsmæssige udfordringer vedrørende 
klima, miljø, natur, biodiversitet, energiforsyningssikkerhed og ressourceknaphed.  
 
Det er samtidig dagsordener, hvor skov og skovbrug kan bidrage positivt. Dansk Skovforening 
repræsenterer de private skovejere i Danmark, og vi vil derfor meget gerne mødes og drøfte disse 
dagsordener.  
 
Regeringsgrundlagets målsætning om en skovplan, der skal udmønte rejsning af 250.000 ha. 
skov, kan bidrage væsentligt til at nå klimaneutralitet og – på sigt – nettonegative emissioner. 
Derudover har skovbrug og træproduktion en lang række andre positive effekter i forhold til natur, 
klimatilpasning, grundvandskvalitet m.v.  
 
Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at skovdrift er langsigtet. De bøgeskove, som i dag er 
klar til levere gavntræ til den grønne omstilling, blev plantet, da Stauning indgik 
Kanslergadeforliget. Det er derfor en forudsætning for, at skovrejsning og skovdrift bliver en 
succes, at det baserer sig på frivillighed og positive incitamenter hos den enkelte lodsejer samt, at 
der er langsigtet tillid til driftsøkonomien og brug af træ som en bioøkonomisk ressource.  
 
Det globale befolkningstal ventes at ramme 9,7 mia. i 2050. Det kommer til at give et gigantisk 
træk på alle tænkelige råstoffer. Træ besidder et stort potentiale for at kunne erstatte fossile og 
ikke-fornybare materialer, som har et langt større CO2-aftryk. Her er der mulighed for at skabe 
grøn vækst og nye virksomheder gennem øget forskning og udvikling i innovative 
anvendelsesformer for træ og træbiomasse. 
 
I Danmark har vi gode erfaringer med bæredygtig skovdrift via en skovlov, der sikrer stabile 
rammevilkår for erhvervet. Det har medført, at skovarealet er vokset fra 2-3 pct. i begyndelsen af 
1800-tallet til ca. 15 pct. i dag, svarende til 635.000 Ha. Heraf er ca. tre fjerdedele privat ejet.  
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  Side: 2 

De danske skovejere gør en stor indsats for at fremme natur- og biodiversitet. De senere års 
øgede samfundsmæssige og politiske fokus på emnet betyder imidlertid, at flere forskellige tiltag 
overlapper hinanden, ligesom visse indsatser ikke kan medregnes i afrapporteringen til EU. Det 
risikerer at hæmme incitamentet til at lave natur- og biodiversitetsfremmende tiltag.  
 
Vi håber derfor, at du kan finde tid til et møde, hvor vi bl.a. kan drøfte disse temaer. Vi kommer 

gerne til Miljøministeriet, men vil naturligvis også gerne invitere dig en tur i skoven, hvor nogle af 

dagsordenerne kan illustreres i praksis.  

 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Peter Arnold Busck 
Formand, Dansk Skovforening 
 
 
 
 
 

 
Anders Frandsen 
Direktør, Dansk Skovforening 
 
+45 3048 8450 
af@danskskovforening.dk 
 

mailto:af@danskskovforening.dk

