
 

 

Skovkredsmøde og ekskursion på Egeskov 
Skovdistrikt 

 

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Den Fynske Fordelingsforening og Michael greve 

Ahlefeldt-Laurvig-Bille til skovkredsmøde og ekskursion torsdag den 13. april 2023. 

I 2022 fik vi en ny regering. Regeringsgrundlaget indeholder en række ambitiøse målsætninger af interesse 

for skovejere og skovbrug. Det gælder både målsætningen om rejsning af yderligere 250.000 ha. skov, 

ambitiøse målsætninger for CO2-reduktion på 70 pct. i 2030 og 110 pct. i 2050 samt udarbejdelse af en ny 

natur- og biodiversitetslov.  

Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening, præsenterer en analyse af regeringen og 

regeringsgrundlaget, og hvad det betyder for Dansk Skovforenings medlemmer. Derudover vil Tanja Olsen 

og Anders Frandsen berøre en række andre emner af interesse for skovejere. Bl.a. udvikling af et nyt 

skovskilt, EU-forhandlinger om et nyt EU-direktiv for vedvarende energi, som risikerer at lægge 

begrænsninger på brug af træbiomasse, de nye ejendomsvurderinger og det igangværende arbejde med 

§25-registreringer.  

 

Dagsorden: 

Kl. 11.00. Generalforsamling for medlemmer af Den Fynske Fordelingsforening.  

Der er udsendt særskilt invitation til generalforsamlingen i henhold til Fordelingsforeningens vedtægter 

Kl. 12.10: Velkommen til Skovkredsmøde på Egeskov Skovdistrikt  

v. Lars-Hågen Lange og Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille. 

Kl. 12.15: Frokost ved Den Fynske Fordelingsforening 

Kl. 13.00: Valg af skovkredsformand. Skovkredsformanden findes ved afstemning på mødet. Medlemmer af 

Dansk Skovforening er velkommen til at stille op. Valgperioden er 2 år 

Kl. 13. 15: Orientering om Dansk Skovforenings prioriterede emner og politisk status v Anders Frandsen. 

Kl. 14.30: Udveksling af Fynske erfaringer: 

• Hvordan opleves skovgæsterne pt? Den almindelige individuelle gæst, - er presset fra Covid taget 

af? Herunder Øhavs-stien og arbejdet med at styre organiseret færdsel. 

• Samarbejder med større arrangementer/ aktører? (alt fra film til O-løb), - erfaringer? 

• Vi har en gl aftale vedr. O-løb. Er der brug for nye fælles retningslinjer/gruppeaftaler?  

Kl. 15.00: Kaffe & Kage. Oplæg v Anders Cederfeld om Kronvildt på Fyn – er det ønskværdigt? Debat 

kl. 15.30: Introduktion og ekskursion til Egeskovs skov ved Keld Velling, hvor aktuelt emne behandles. 

Under ekskursionen vil der som vanligt også være tid til at debattere.  

 

Mødedato: 13.april 2023 kl. 12.10. 

Mødested: Cafe Jomfru Rigborg, Parker på den Store P-plads, Egeskovgade 22. Entre gennem 

hovedindgangen. Adgangsbillet: Deltagelse i skovkredsmøde 

 

Tilmeldingsfrist er grundet Påsken allerede torsdag den 30. marts til: Marie-Louise Bretner: 

mlb@skovforeningen.dk eller telefon 2780 1469 


