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FORRETNINGSORDEN FOR SKOVRÅDET 

 

Skovrådet er nedsat i medfør af skovlovens § 47 (Lov nr. 453 af 9. juni 2004), jf. vedhæftede 

uddrag af loven). Der fastsættes følgende forretningsorden for Skovrådet: 

 

§ 1. Skovrådets opgaver er fastsat i skovlovens § 47 stk. 1. 

 

§ 2. Formanden og medlemmerne udnævnes af miljøministeren for en periode af 4 år. 

Genudnævnelse kan finde sted.  

Stk. 2. Hvis formanden eller et medlem fratræder inden udløbet af funktionsperioden, udnævnes en 

ny formand eller et nyt medlem for den resterende del af perioden. 

Stk. 3. I tilfælde af midlertidigt forfald kan et medlem lade sig repræsentere ved en stedfortræder. 

 

§ 3. Skov- og Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen i rådet. 

 

§ 4. Skovrådets formand fastsætter tid og sted for samt hyppigheden af rådets møder. 

Stk. 2. Der tilstræbes afholdt mindst 2 ordinære årlige møder i rådet. 

Stk. 3. Ordinære møder kan aflyses af formanden, såfremt der ikke er emner til dagsordenen, der 

betinger mødets afholdelse. 

Stk. 4. Ved hvert ordinært møde i rådet fastlægges tidspunktet for rådets næste ordinære møde.  

 

§ 5. Formanden kan indkalde til ekstraordinære Skovrådsmøder. 

Stk. 2. Ekstraordinære møder skal så vidt muligt indkaldes med 4 ugers varsel. 

 

§ 6. Formanden og sekretariatet udarbejder dagsorden med tilhørende mødemateriale til brug for 

rådets møder.  

Stk. 2. Dagsorden og mødemateriale skal så vidt muligt være rådets medlemmer i hænde senest 2 

uger før mødedatoen.  

Stk. 3. Medlemmerne af rådet kan, så vidt muligt med et varsel på 3 uger, anmode formanden om, at 

et emne optages på dagsordenen for det førstkommende møde. 

Stk. 4. Der udsendes referat af rådets møder til rådets medlemmer. 

 

§ 7. Formanden kan skriftligt forelægge emner for rådets medlemmer, hvor stillingtagen ikke kan 

afvente næste ordinære møde eller indkaldelse af et ekstraordinært møde i rådet.  

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at der i tilfælde som nævnt i stk. 1 gives en svarfrist på mindst 2 uger. 

 

§ 8. Møderne ledes af formanden. Hvis formanden får forfald til et møde, udpeger formanden en af 

skovrådets medlemmer til at lede mødet.  

 

 § 9. Repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen deltager efter behov i rådets møder. 

Stk. 2. Rådet kan indkalde særligt sagkyndige til at deltage i et skovrådsmøde. 

 

§ 10. Rådet kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige spørgsmål. 



 

§ 11. Rådets udgifter afholdes af Skov- og Naturstyrelsen. 

Stk. 2. Miljøministeriet yder ingen godtgørelse for de udgifter, som medlemmerne – bortset fra 

formanden – har ved deltagelse i rådets møder.  

 

§ 12. Forretningsordenen har virkning fra den 1. oktober 2004.  
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