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Input til Det nye nationale skovprogram 

 

Danmarks Naturfredningsforening takker for gennemgangen af rammerne for det nye nationa-

le skovprogram på det seneste møde i Skovrådet, samt opfordringen til at indsende yderligere 

kommentarer. 

 

Det vigtigste er nok at UNDLADE at LUKKE for initiativer og indsatser, som der endnu ikke er 

afsat ressourcer til. For at sige det lige ud: Der kommer jo en ny regering efter denne. Skov-

programmet skal udstikke retningen i mindst 10 år og medvirke til at opfylde internationale 

mål, som Danmark har forpligtet sig til. Dertil er eksisterende indsatser på ingen måde til-

strækkelige. Det overordnede mål om andel skov med biodiversitet som formål bør naturligvis 

også hæves væsentligt i ambitionsniveau (20 % i 2020 frem for 10 % i 2040…). Og en bred 

politisk opbakning ville være dejligt…  

 

Det kunne desuden være interessant at bryde lidt med den vrangforestilling, at bæredygtighed 

er tre ligestillede ”ben”. Det er ikke tilfældet. Økonomien skal bevæge sig inden for rammerne 

af et bæredygtigt miljø (fx ingen tab af biodiversitet) og et bæredygtigt socialt fundament (her 

i Danmark fx adgang til friluftsliv samt inddragelse af interessenter) for selv at være bæredyg-

tig. Økonomi er aldrig et mål i sig selv. Se fx denne nyere model kaldet doughnut-modellen: 

http://www.kateraworth.com/doughnut/ 

 

Der kom mange gode ting frem i diskussionen på mødet, som fint er gengivet i referatet. Sær-

ligt vil jeg gerne give DN’s opbakning til følgende input: 

 

 skovprogrammet bør lave en kobling til biodiversitetskonventionens mål samt til EU’s 

biodiversitetsstrategi samt til relevante klimamål. 

 

 initiativer i skovprogrammet bør også rækker ind over andre ministeriers ressortområ-

der 

 

 tilføj et kapitel om hvilken rolle skovene skal spille på klimadagsordenen ift. optag og 

lagring af CO2 

 

 se ”ud over skovgærdet”, dvs. også på velfungerende skovlandskaber. På den måde 

ville man få lysåbne arealer og vådområder med som en integreret del af skovene. 

 

 se skovprogrammet som en strategisk ramme, men med tydelige mål og en beskrivelse 

af virkemidler og afvejninger mellem de forskellige interesser. 

 

 en efterfølgende handlingsplan der udmønter strategien er nødvendig 

 

 et kapitel om forskning og vidensopbygning, herunder hvordan får vi flere bredt funde-

rede skovforvaltere 

http://www.kateraworth.com/doughnut/

