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Indstilling af medlemmer til nyt Skovråd  
 
Efter § 47 i skovloven skal miljø- og fødevareministeren nedsætte et Skovråd, som 
skal rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove. 
Skovrådet nedsættes for fire år ad gangen. Det nuværende Skovråd er udpeget 
frem til 30. september 2016, hvorfor der nu skal udpeges et nyt frem til 1. oktober 
2020. Skovrådets opgaver fremgår af lovens § 47, stk. 1. Der vedlægges kopi af 
skovlovens § 47 samt forretningsordenen for Skovrådet. 
 
Rådet består af 15 medlemmer ud over formanden. Medlemmerne udnævnes af 
ministeren efter indstilling fra følgende organisationer og foreninger: 
 
− Dansk Skovforening (2 medlemmer) 
− Landbrug og Fødevarer (1 medlem) 
− Skovdyrkerne (1 medlem) 
− HedeDanmark (1 medlem) 
− Danske Træindustrier (1 medlem) 
− Danmarks Naturfredningsforening (2 medlemmer) 
− WWF – Verdensnaturfonden (1 medlem) 
− Verdens Skove (1 medlem) 
− Kommunernes Landsforening (1) 
− Dansk Ornitologisk Forening (1 medlem) 
− Friluftsrådet (1 medlem) 
− Københavns Universitet - IGN (1 medlem) 
− Århus Universitet - DCE (1 medlem) 

 
Naturstyrelsen skal hermed anmode Danmarks Naturfredningsforening om at 
indstille 2 medlemmer til Skovrådet. Udnævnelsen gælder for fire år fra den 1. 
oktober 2016. 
 
Det nye Skovråd vil erstatte det nuværende Skovråd. Danmarks 
Naturfredningsforenings repræsentanter i Skovrådet er Jonas Geldmann og Nora 
Skjernaa Hansen, som begge kan genindstilles til det nye råd, se dog nedenfor. 
 
Efter § 9 i lov om ligestilling af kvinder og mænd skal der ved udpegning af 
medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lignende indstilles både en 
kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der 
foreslås lige mange kvinder og mænd. Miljøministeren vil herefter afgøre, hvem 
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der skal udnævnes som medlem. Såfremt Danmarks Naturfredningsforening ikke 
kan indstille både en mand og en kvinde, skal der gives en begrundelse herfor, jf. 
samme lovs § 9, stk. 2. 
 
Indstillingen bedes fremsendt til Naturstyrelsen senest den 22. august 2016.  
Indstillingen kan mailes til grybe@nst.dk eller sendes til Naturstyrelsen, Enheden 
for Naturbeskyttelse, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Marcker Christiansen  
 
 
 
 




