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DN-Skovpolitik ”Vildere skove” – 
Hvidbog 
 
 
Essensen af alle høringssvar er her gengivet i punktform og der er svaret kortfattet. Punkterne 
gengiver primært indhold, som knytter sig direkte til politikken. De korte punkter er formuleret 
af Nora Skjernaa Hansen med bestræbelsen at være tro mod originalteksten, men samtidig 
tydelig. Alle høringssvar kan i deres fulde længde fås fra sekretariatet eller findes her på det 
interne drev: N:\3 Organisation\3-2 Politikker, strategier, rammer\3 Udvikling af politikker-
strategier-rammer\P Skovpolitik revision 2016-17\Efter den sidste høring\Høringssvar 
 
Høringsudkastet blev besluttet af Hovedbestyrelsen 3. marts 2017 og var i en bred høring i 
organisationen i seks uger fra den 23. april til den 4. maj 2017. Høringen blev annonceret gen-
tagne gange i nyhedsbrevet DN-Aktiv samt på podio-siderne for DN’s netværk. Der indkom 25 
høringssvar. De præsenteres her i den rækkefølge, som de indkom i. 
 
 
Ole Klottrup, DN Fredericia 
- hovedvægten bør være på biodiversitetsmål og medføre regulering af forstyrrende færdsel. 
- opbakning til at ejernes selvbestemmelse er et vigtigt redskab til at skabe sympati og med-
virken for urørt skov. 
- DN bør ikke arbejde for at ændre adgangsregler, dog med undtagelse for kortvarigt ophold 
ved stier (dvs. ikke kæmpe for natfærdsel i private skove). Svar: Tages op med Hovedbesty-
relsen. 
- i urørt statsskov bør adgangen for forstyrrende færdsel strammes af hensyn til dyrelivet, 
men også fordi mange bliver oprørte over at der kan ligge ådsler, at de græssende dyr kan 
være sultne mm. Svar: Løsningerne skal findes lokalt, hvor stillezoner eller en ny biodiversi-
tetszone bruges til at regulere færdslen. 
- der mangler et bud på hvordan besøgstallet skal øges. Det skal ikke foregå i biodiversitets-
højborge. Svar: Se ovenfor. 
 
Marie Elbæk, medlem 
- det bør ikke være lovligt at lave vildtagre mm i skovene. Svar: Det er DN enig i, især når de 
placeres i små lommer af lysåben natur, som er beskyttet af skovlovens §28, eller hvis de 
gødskes. 
- der bør være påbud om at fjerne kulturhegn og vildthegn, når de ikke længere behøves. 
Svar: DN enig. 
- der bør være stærkere beskyttelse af naturmæssigt værdifulde skove. Svar: DN enig. 
- råstoffer bør ikke muliggøre ekspropriering af skov. Svar: DN arbejder for recirkulering af 
materialer for at begrænse nybrydning af råstoffer. DN arbejder også for forbedring af reglerne 
om erstatningsskov, samt kæmper i konkrete sager for at bevare visse skove fra råstofgrav-
ning. 
 
Freddy Axelsen, medlem af bestyrelsen DN Frederikshavn 
- sætter spørgsmålstegn ved nogle kilder på udsagn om global uddøen af arter samt globalt 
skovareal. Svar: Kilderne forbedres. 
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Niels Hilkers, DN Sorø 
- tilslutter sig målene. 
- interessant læsning og læring. 
- målgruppen føles mere som fagfolk, bør rettes mere mod DN-aktive, som skal formidle poli-
tikken videre, og bør være kortere og mere enkel. Svar: Forkortes/deles op. 
- behov for mere argumentation for hvorfor det enkelte mål er valgt og hvordan det nås, her-
under de DN-aktives rolle. Svar: Forsøges nu løftet frem i en kortere, mere fokuseret politik-
del. 
- afsnit om ejerne kan godt løftes frem, men bør være mindre belærende. 
- måske kan politikken deles op i afsnit rettet mod forskellige målgrupper? Svar: Nu er forsla-
get at forkorte den til en mere fokuseret politikdel og så formidle læring og inspiration via 
hjemmesiden og andre medier. 
- DN har et meget bredt natursyn og vil tilsyneladende alt. DN Sorø mener at naturen skal 
bruges og kun i særlige tilfælde hegnes ind som dyrehave. Det er dog vigtigt at arbejde for at 
udvikle skovens naturlige økosystem. 
- opbakning til at urørt skov kan indeholde naturpleje for at undgå en for ensartet og mørk 
skov. 
- skovlandskaber bør prioriteres højt, dog med begrænset hegning og god adgang. 
- opbakning til adgangsformuleringer. 
- vigtigt at ny skov gøres varieret. Svar: Ja. 
- erstatningsskov bør laves i samme kommune som indgrebet. Svar: Ja. 
- det vises fint at naturoplevelser, afslapning og livskvalitet hænger sammen. Det bør være det 
væsentlige i politikken. 
 
Bjørn Petersen, Skovnetværket og skovbrugerråd 
- der kan være mere fokus på traditionel kulturhistorie, arkæologiske værdier mm. men også 
skovenes egen, egnsspecifikke kulturhistorie. DN kan arbejde for at den registreres og vises 
hensyn samt formidles, herunder dyrkningshistoriens betydning for biodiversiteten. Svar: Det 
er tilføjet hist og her, men kan med det nye forslag få sit eget fokus i en blog eller en artikel 
samt eventuelt på hjemmesiden. Tak for konkrete tekstforslag. 
- vigtigt at skovpolitikken spiller på flere strenge, ikke blot ”vildhed”. 
 
Peter Skat Nielsen, Knud Eskesen og Birgitte Bentzon Bang, Samråd Nordsjælland 
- for ”snakkende”, ”romantisk” og for meget sammenblanding af politik og inspiration. Svar: 
Nu er forslaget at forkorte den til en mere fokuseret politikdel og så formidle læring og inspira-
tion via hjemmesiden og andre medier. 
- foreslår mere fokus på status og de forventede effekter af målene/forslagene. Svar: Tages op 
i den nye, kortere politikdel. 
- modstand mod store græssende dyr i indhegninger samt indførelse af fx bison. Svar: De sto-
re græssende dyr er blot et muligt element i forvaltningen af større, sammenhængende skov-
landskaber. De bør kun indføres efter en lokal proces og gerne i etaper med løbende evalue-
ring. 
- mener, at politikken skal skrives om og så ud i en fornyet høring. Svar: Tages op med Ho-
vedbestyrelsen. 
 
Niels Peter Dalsgaard Jensen – Skovnetværket 
- der er ikke plads til flere krondyr eftersom de gør det meget svært at få en varieret skov 
(spiser foryngelsen). 
- sammenligningen mellem FSC og PEFC som er lavet af WWF kan ikke siges at være uaf-
hængig. Svar: Der findes vist ingen anden rimelig grundig sammenligning. Se 
http://wwf.panda.org/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT 
- Naturstyrelsen kan ikke siges at være ”godt på vej” i deres omstilling til naturnær skovdrift 
eftersom de i praksis nedprioriterer træproduktionen til fordel for biodiversitet og oplevelser. 
Svar: Formuleringerne ændres, så de afspejler, at det er en relativt ekstensiv produktion, som 
foregår, men dog stadig med et vist produktionsfokus. 
- DN bør ikke arbejde for døgnfærdsel i de private skove. Svar: Tages op med Hovedbestyrel-
sen. 
- Vil DN ændre på den private ejendomsret? Svar: Nej, fejltolkning af formuleringerne fra Ad-
gangspolitikken. DN mener dog principielt, at naturen som sådan tilhører os alle sammen. 
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Bo K. Stephensen – ekstern (ikke medlem) 
- Vigtigt at få registreret nøglebiotoper samt biologisk vigtige træer og arter. 
- Betydningen af flisproduktionen for biodiversiteten bør belyses grundigt. Svar: Meget vigtigt 
og komplekst emne, som DN arbejder intensivt med på flere fronter. Det kan ikke belyses til 
bunds i en politik. En vis produktion af flis kan sagtens være bæredygtig, men en voldsom 
stigning i efterspørgslen på kort tid giver problemer. Se også DN’s energiforsyningspolitik. 
-Vildtstriber er en trussel for biodiversiteten. Svar: Det er DN enig i, især når de placeres i små 
lommer af lysåben natur, som er beskyttet af skovlovens §28, eller hvis de gødskes. 
-Der bør være forbud mod konvertering af løv til nål, særligt bryn og stævningsskove. Svar: 
Overordnet enig, hvilket er den linje DN lægger i certificeringerne. Skovbryn af løv er beskyttet 
af skovloven. 
 
Knud Eskesen og Per Seerup Knudsen, DN Frederikssund 
- teksten bør deles tydeligere op i henholdsvis politik, baggrundsviden og gevinster. Fornyet 
høring, tak. Svar: Ja, det er nu meningen at dele teksten op, se andre svar. Spørgsmålet om 
fornyet høring tages op med Hovedbestyrelsen. 
- DN’s støtte til en vildtskadefond bør løftes yderligere frem. 
- det er vigtigt at forske i nye anvendelsesområder for træ. Svar: Ja. 
-sæt delmål for skovrejsningen. Svar: Ja. 
 
Sten Asbirk, Naturfagligt Udvalg 
- husk bæver. Svar: Ja. 
 
Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfond 
- indsæt nyt afsnit om Fondens økonomi. Svar: Ok. Kapitlet om Naturfonden foreslås nu at 
blive et selvstændigt dokument til mødet i Hovedbestyrelsen, men ikke en del af den kom-
mende politik. 
- indtægter fra skovene på Skovsgaard skal kunne bruges bredere til at dække Fondens udgif-
ter, ikke blot på Skovsgaard. Svar: Ok. 
 
Anna Bodil Hald, Skovnetværket og skovbrugerråd 
- der bør ikke være døgnåbent i skovene pga. lys- og lydforstyrrelser. Svar: Tages op med 
Hovedbestyrelsen. 
 
Sven Rask, Toni Reese Næsborg og John Thode, DN Assens 
- overordnet enig i de visionære mål. 
- sæt mere konkret mål for hvor meget af den nye skov, som skal være selvgroet. 
- sæt ikke så konkrete mål for aldersfredning af træer eftersom det kan være kontraproduktivt 
i forhold til at få flere gamle træer. Svar: Ja, balancegang… DN arbejder både for konkret be-
skyttelse og for positive incitamenter og motivation for at bevare og skabe naturværdier. Nok 
bedre med et mål om at de enkelte statsskove løbende får flere træer i hver af de ældre al-
dersklasser. 
- skriv gerne mere om kompensation til skovejerne. 
- der bør ikke være udvidet adgang. Vi vil have ro og glade, samarbejdsvillige skovejere. Svar: 
Tages op med Hovedbestyrelsen. 
- DN bør mere aktivt støtte Danmarks Naturfond drift og køb af skov. Svar: Driften er løbende 
blevet støttet og Allindelille Fredsskov blev købt for DN’s penge. 
 
Søren Wium-Andersen, Skovnetværket 
-bør være større fokus på de skadelige virkninger af jagt, herunder fodring, hegning, udsæt-
ning, gift. Svar: Behandles primært i DN’s jagtpolitik. Formidling kan gøres på hjemmesiden 
eller i en artikel. 
-bør være tydeligere fokus på hvordan flisproduktionen skader klimaet og biodiversiteten. 
Svar: Meget vigtigt og komplekst emne, som DN arbejder intensivt med på flere fronter. Det 
kan ikke belyses til bunds i en politik. En vis produktion af flis kan sagtens være bæredygtig, 
men en voldsom stigning i efterspørgslen på kort tid giver problemer. Se også DN’s energifor-
syningspolitik.  
 
Henrik Skibsted Jakobsen, Træindustrierne, medlem af Skovrådet 
-opbakning til 100 % certificering. Men hvorfor ”kun” (primært) FSC? Den nye FSC-standard 
indeholder et kædeansvar for lønforhold, som dansk skovbrug er modstander af. Svar: Kæde-
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ansvaret er et krav i de internationale FSC-regler og DN bakker op om fagforbundenes linje i 
FSC-arbejdsgruppen, som udformer den kommende standard. DN mener, at også PEFC medfø-
rer konkrete naturhensyn i de danske skove, men FSC vurderes at være mest troværdig i den 
globale beskyttelse af bl.a. biodiversitet og desuden stærkest på systemniveau. Se 
http://wwf.panda.org/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT 
 
Morten Simonsen, Skovnetværket 
- det er for langt og sproget er for frelst. Svar: Teksten deles op og forenkles. 
 
Ole Heilmann-Clausen, Skovnetværket 
- det er vigtigt at formidle, at alle gamle træer ikke er risikotræer. Svar: Ja. 
 
Søren Vibe og Jørgen Jensen, DN Jammerbugt 
- vigtigt med naturens egen ret. Opbakning til FN-proces om naturens rettigheder, egen dom-
stol mm. 
- DN kunne have en vision om 100 % skov, blot med nødvendige lommer til beboelse og dyrk-
ning af fødevarer og træprodukter. Svar: Interessant tanke. Der menes nok skovlandskaber 
inkl. lysåbne og våde naturtyper i så fald. Målet om 20 % skov i 2050 (og 25 % i 2090) fast-
holdes dog nu. 
- der må gerne være endnu mere fokus på naturen naturlige tilstand og udvikling. Naturen bør 
først og fremmest tilgodeses. 
- forslag om en DN-landskabspolitik som medtager alle biotoper inkl. havet. Svar: Tages op 
med Hovedbestyrelsen. 
- alle statsskove bør fredes og ikke sælges. Svar: DN arbejder ud fra en vedtaget frednings-
strategi, se denne. Staten kan dog også selv rejse fredningssager. DN anbefaler generelt ikke 
salg af offentlig skov. 
 
Lisbeth Heerfordt, DN Furesø 
- pas-på-kort er et vigtigt redskab. DN kan opprioritere samarbejdet om sådanne. Svar: Ja, 
gøres bl.a. i certificeringsordningerne. 
- stillezoner er vigtige. Friluftszonerne kunne suppleres af en egentlig biodiversitetszone. Svar: 
Tages op med Hovedbestyrelsen. 
 
Rune Engelbreht Larsen, Hovedbestyrelsen 
- har forslag om mere fyldig tekst om ”naturnationalparksrapporten”. Svar: Bliver nok ikke en 
del af den kortere politik-del, men kan oplagt blive en del af formidlingen omkring urørt skov 
og skovlandskaber. 
- anbefaler en kortere omstilling til urørt skov, fx inden 2020. Svar: En del steder vil oplagte 
naturgenopretningstiltag tage længere tid, men det vigtigste er, at beslutningen er truffet og 
at formålet er helt klart. 
 
Peter Esbjerg, Hovedbestyrelsen og Naturfagligt Udvalg 
- nedtone elge og vildsvin for at undgå at DN kritiseres for trafikulykker mm. Svar: DN mener, 
at store dyr er et vigtigt element i en mere naturlig landskabsdynamik. Elge vil nok kun findes 
bag hegn. Vildsvin spreder sig spontant fra Tyskland. 
- forkort gerne teksten. 
 
Jørgen Bengtzon, DN Egedal 
- forkort teksten og send i fornyet høring. Svar: Tages op med Hovedbestyrelsen. 
-skrivestilen bør laves om, så den mere ligner den gamle politik, som var glimrende og saglig. 
- opbakning til justering af årstallene for målene. Foreslår delmål frem mod målsætning om 20 
% skov. 
- hvilke konkrete ændringer er foretaget i forhold til den gamle politik? Svar: Mange ændrin-
ger. Fokus på nogle få hovedmål frem for et hav af anbefalinger. Målene om urørt skov og ny 
skov er i praksis uændrede, men urørt skov er flyttet frem til 2030 og et delmål for ny skov i 
2050 er gjort til et hovedmål. 
 

Høringssvar fremført på Podio: 
 
Finn Langgård, Klimanetværket 
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- dyrket skov er vigtig for CO2-optagelsen. Svar: Substitutionsværdien af træ er en vigtig kli-
mafaktor. 
- hvis vi ikke har træproduktion, skal vi importere mere træ for at fortrænge kul. Svar: Se 
DN’s energiforsyningspolitik. Træ skal i fremtiden i højere grad bruges til fortrænge oliepro-
dukter samt energislugende materialer som beton og stål. 
- hellere bevaring af enkelttræer og vindfælder end udlæg af urørt skov (mørk, uvejsom). 
Svar: Enkelttræer vurderes ikke som tilstrækkeligt for at bevare skovenes biodiversitet, men 
er et fint supplement. 
- i urørt skov bør man undlade at vedligeholde stier og ikke åbne for spejdere, motionsløb mm 
fordi dyrene skal have fred. Svar: Tages op med Hovedbestyrelsen. 
- klimaspørgsmålet er for mig altafgørende. 
 
Marianne Munck, Klimanetværket og Biodiversitetsnetværket 
- stort potentiale for oplagring af CO2 i urørt skov. Svar: Ja. 
- der er for meget slid, affald og forstyrrelse i skovene. Ufremkommelig urørt skov kan bruges 
til at kanalisere de besøgende. 
- der er behov for faunapassager over motorveje mm i skovene. 
- rene løvskove er ikke det bedste for biodiversiteten. 
- flere træer bør efterlades ved afdrifter. 
 
Ove Albrektsen, Naturplejenetværket 
- mere urørt skov, tak, som fritages for mountainbikes. Svar: Idé om strengere regulering af 
færdsel i urørte skove tages op med Hovedbestyrelsen. 
- der bør etableres dyrkningsfrie bræmmer omkring og mellem skovene. Svar: Ja, oplagt. DN 
arbejder aktivt med Grønt Danmarkskort, hvor dette passer ind. 
- mere skov, tak. Gerne som i Tyskland (red: hvor der er over 30 %). Svar: Målet om 20 % i 
2050 og 25 % i 2090 fastholdes. 
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