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Sagens kerne 

DN skal have en opdateret skovpolitik. Den nuværende er fra 2011. Bilagsnotatet er et hø-

ringsudkast til en samlet, opdateret politik. Der er tale om en grundig revision af den eksiste-

rende politik med omfattende inddragelse af interessenter. DN’s eksisterende skovpolitik kan 

hentes her: www.dn.dk/om-os/publikationer eller fås i trykt version i sekretariatet 

 

Formålet med DN’s politikker er at fungere som vejviser og fundament for foreningens natur-

politiske arbejde, både lokalt og nationalt. 

 

Sekretariatet har udarbejdet høringsudkastet efter den ramme, struktur og stil, som HB vedtog 

i september 2016. Den nye struktur gør publikationen mere læsevenlig (man kan springe alt 

”det med småt” over) og vil motivere læseren til handling samt gøre publikationen mere lang-

tidsholdbar og udvide dens brugbarhed i organisationen. Desuden er målgruppen for politikken 

udvidet. 

 

I forhold til den tidligere besluttede struktur, så står drikkevand nu under Mere skov og På-

virkning på skove i andre lande, står nu under Klima og er således ikke selvstændige kapitler.  

 

Forslaget til høringsudkastet som nu forelægges HB har i februar 2017 været i en kort forhø-

ring hos Naturfagligt Udvalg, Skovnetværket, udvalgte medlemmer af HB og udvalgte eksterne 

forskere samt nogle af sekretariatets medarbejdere. Der kom – hovedsageligt meget positiv - 

respons fra seks medlemmer af skovnetværk og naturfagligt udvalg, fem eksterne videnperso-

ner foruden fra sekretariatsmedarbejdere. Der er svaret konkret tilbage på alle henvendelser. 

Kommentarer fra forhøringen er i vid udstrækning indarbejdet i vedlagte forslag til høringsud-

kast eller gemt til videre opfølgning i næste fase. Se de vigtigste forslag til ændringer i bilag 1. 

Høringssvarene fås ved henvendelse til Nora (ligger også på N). 

 

Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter følgende: 

 

1. At høringsudkastet sendes i en bred høring i organisationen i 6-8 

uger. 

http://www.dn.dk/om-os/publikationer
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Baggrund 

Det første formelle skridt i processen mod en revideret skovpolitik – efter at HB havde beslut-

tet, at Sekretariatet skulle facilitere en sådan - var en bred og inddragende proces i form af 

såkaldte Open Space-diskussioner på DN’s repræsentantskabsmøde den 9. april 2016. Her 

diskuterede de ca. 200 repræsentanter selvvalgte emner indenfor skovpolitik i 29 selvvalgte og 

dynamiske grupper. Stikordsreferaterne herfra udgør en vigtig del af grundlaget for opdaterin-

gen. 

 

Et notat med forslag til brutto-indhold i den nye politik blev i forsommeren 2016 sendt i høring 

hos Naturfagligt Udvalg, medlemmer af Hovedbestyrelsen med forventet særlig interesse for 

emnet, kolleger i Sekretariatet samt væsentlige eksterne videnpersoner. Det gav 12 svar fra 

tre biologiske forskere, fire ansatte og tre øvrige DN-ere. Alle input er medtaget i det videre 

arbejde. Der var generelt fuld opbakning til brutto-indholdet og flere gode tilføjelser.  

 

I juni 2016 gennemførtes to ekskursioner i Allindelille Fredskov med sammenlagt 100 deltage-

re. Emnerne, som diskuteredes var naturgenopretning, naturpleje, græsning, urørt skov, na-

turnær skovdrift m.m. 

 

I august 2016 gennemførte Skovnetværket et to-dages træf med omkring 25 deltagere og 

livlige debatter om hele det skovfaglige og skovpolitiske spektrum af emner i forbindelse med 

foredrag og ekskursioner. 

 

Sideløbende har der 2015-16 været en omfattende proces med lokale ekskursioner og løbend-

de involvering af syv afdelngsbestyrelser, HB-repræsentant og skovridere fra tre af Natursty-

relsens lokale enheder om Projekt Naturnationalparker, hvor mange emner, som er en del af 

skovpolitikken, er blevet drøftet. 

 

HB besluttede i september 2016 den forelagte ramme, struktur og stil for den opdaterede poli-

tik. Klip herfra: 

”Udfordringen er helt klart at formulere alting kort og præcist i en politik-publikation. Det gøres her med de foreslåede 

første korte afsnit om fakta og myter og emnets vigtighed. I afsnittet ”Det med småt” under hvert kapitel er det muligt 

at gå lidt mere i dybden. En mere klar og motiverende tone i teksten gør det også muligt at benytte hvert kapitel selv-

stændigt i flere forskellige DN-sammenhænge, f.eks. på aktiv-siden og til undervisning både internt i organisationen 

og eksternt overfor elever, studerende, offentligt ansatte m.fl. Det vurderes desuden, at en mere posi-

tiv/konstruktiv/overraskende tilgang til naturens udfordringer har en større psykologisk effekt på modtagerne og der-

med større sandsynlighed for at føre til handling. 

 

I forhold til den tidligere skovpolitik foreslås det at fokusere på en bredere målgruppe end blot Folketinget ved at for-

mulere visioner, mål og virkemidler frem for ”blot” anbefalinger til politikerne. På den måde kan vi sandsynligvis stadig 

(eller endnu bedre) ramme politikerne samtidig med at skovforvaltere, DN-aktive og andre i højere grad føler sig som 

modtagere og deltagere i den forandring, som DN ønsker i skovene. Med forslaget til ny kapitel-struktur kommer vi 

bredere målgrupper i møde uden at give køb på tyngden. 

 

Publikationen bliver desuden mere langtidsholdbar ved at visioner, mål og virkemidler holdes en anelse mere overord-

net end visse af de tidligere anbefalinger til politikerne. Det er jo en omfattende proces at udarbejde og forankre en 

DN-politik… Anbefalingerne i den eksisterende politik er en forholdsvis detaljeret tjekliste for DN’s lobbyarbejde, men 

faktum er, at helt specifikke løsningsforslag formuleres mere effektivt i forbindelse med konkrete lobbysituationer.” 
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Videre proces for en opdatering af skovpolitikken 

Hvornår Hvem Hvad 

2017 marts-maj Hele DN Bred høring 

2017 maj Sekretariatet Samler op på høringssvar, foreslår tilretning 
af politikken. 

2017, 7. juni HB Beslutter endelig udgave af politikken med 

tilretninger og sidste kommentarer. 

2017 juni Sekretariatet Endelig tilretning samt layout, tryk og distri-
bution. 

Eventuelt, hvis tid Sekretariatet – udvalg 
og netværk m.fl 

Afholder et seminarium om skovpolitik med 
eksterne oplæg fra f.eks. en biologisk for-

skere (Heilmann-Clausen fx), en produkti-
onsforskere (Palle Madsen fx) samt en chef 

fra Naturstyrelsen eller HedeDanmark fx. 

 

Bilag 

1. De vigtigste, lidt større input i forhøringen februar 2017 

2. Forslag til høringsudkast til opdateret DN-Skovpolitik 

 

 

Bilag 1: De vigtigste, lidt større input i forhøringen februar 2017 

 

Kapitlerne er her i vilkårlig rækkefølge. 

 

Kapitel: Naturfondens skove 

Frederik Axel Møller: 

Jeg vil dog tillade mig at knytte en kommentar til planerne for Allindelille Fredskov, selvom det 

jo sikkert er fonden det bestemmer den del alene. Planerne om, at 20 % af skoven stadig skal 

producere tømmer ved naturvenlig drift, bør efter min mening droppes helt. Allindelille Fred-

skov er så lille, at der må blive tale om meget små indtægtsmuligheder. Dette understreges af, 

at de områder med bøgeskov der kan bruges til tømmerproduktion (ret store dele af skoven er 

ung opvækst af Ær og relativt unge og døende asketræer), i stor udstrækning befinder sig i de 

vigtige interesseområder for orkideer og svampe, så her vil der alligevel ikke kunne være 

skovdrift. Det er i hvert fald indtil videre blevet accepteret at friholde disse arealer. Derudover 

kommer der så mange mennesker i skoven, og der er så mange forskellige naturmæssige 

værdier, at det altid vil føre til dårlig omtale at fælde træer dernede. I kraft af de meget små 

økonomiske muligheder de 20 % vil give, i kombination med risiko for flere dårlige sager à la 

askesagen, så vil det være meget "billigt" at fritage skoven helt for tømmerproduktion. 

 

Jacob Heilmann-Clausen og Hans Henrik Bruun: 

DNF planlægger at lade Allindelille Fredsskov og Skovsgård overgå til urørt, men vil holde 1/3 

af Skovsgård og 20% af Allindelille ude og beholde dem under naturnær skovdrift. Vi mener at 

man absolut bør tage hele Allindelille ud af kommerciel skovdrift. Det er en national perle med 

forekomst af adskillige truede vedboende arter. Det samme gælder ikke Skovsgård. Her kan 

man mere indlysende lave demonstrationsskovbrug (og tjene nogle skejser) uden at lave stor 

skade. 
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Svar i kort form til begge: Træproduktion i Allindelille Fredsskov slettes i udkastet. 

Kapitel: Mere skov 

Jacob Heilmann-Clausen og Hans Henrik Bruun: 

”Her synes vi DN entydigt burde anbefale naturrejsning (med nødvendig naturgenopretning) 

fremfor aktiv skovrejsning (med plantning af træer).” 

Svar i kort form: Kan forstærkes i politikken, men ikke stå alene. 

 

Peter-Milan Petersen (skovnetværket) 

”I denne forbindelse kunne det være interessant med en diskussion og afklaring af, hvad DN 

egentlig mener om udsåning af skovbundsarter i nye skove ? Mange af vore karakteristiske 

skovplanter har et meget ringe spredningspotentiale.” 

Svar: Politisk uafklaret – nok også afhængig af de lokale konkrete forhold. 

 

Kapitel: Urørt skov 

Janne Aaris-Sørensen (NFU) 

”s.6- Hvem skal pleje den ”urørte” skov? Hvis der ikke skal være en indkomst af træ. Hvor skal 

pengene til stier, fodring, formidling m.m. komme fra?(det er jo en skov-POLITIK)” 

Svar i kort form: Ejerne 

 

Kapitel: Skovlandskaber 

Janne Aaris-Sørensen (NFU) 

”Overordnet synes jeg ikke, at DN skal lobbye for at få mindst 100.000 ha indhegnede skov-

dyrehaver, der kommer til at ligge som ”øer” i vores natur, og som ikke vil være stabile på 

langt sigt. 

Jeg tror på at det at understøtte og videreudvikle naturnært skovbrug uden brug af store hegn 

vil være langt mere langtidsholdbart og dermed den bedste skov politik for DN og den danske 

befolkning.” 

 

Kapitel: Træer 

Peter-Milan Petersen (skovnetværket) 
””Træer i byen” hører ikke med i en skovpolitik, det må høre under bynær natur.” 

Kulturhistorie – selvstændigt tema? 

Anders Fischer (NFU) (og bakket op af Bjørn Petersen): 

”Alle dele af det foreliggende oplæg har min sympati. Jeg kan imidlertid 

ønske mig, at kulturhistorien indgår som et selvstændigt tema, gerne med 

egen overskrift. Heri forestiller jeg mig behandlet: 

1) De synlige arkæologiske spor - oplevelseskvalitet og 

bevaringsinteresse (dysser, gravhøje, agerspor mv.) 

2) De arkæologiske spor under mulde som bevaringsinteresse 

3) Sammenhængen mellem tidligere skovdriftsformer og nuværende/fremtidig 

biologisk mangfoldighed og oplevelseskvalitet. 

Ad 2) De gamle skove udgør tilsammen det vigtigste 'arkæologiske 

reservat' i Danmark. Det mekaniserede jordbrug (især landbrug men også 

skovbrug) forårsager løbende en voldsom nedslidning af kulturarven under 

jorden. Hvis fremtidige generationer af arkæologer mv. skal have nyt 

kildemateriale at arbejde med, er det derfor afgørende, at skovbunden i 

de gamle skov bliver holdt fri af dyberegående jordbearbejdning og 

forstyrrelser fra skovmaskiners hjultryk (se det første af de vedføjede 

fotos fra Asnæs Vesterskov ved Kalundborg).” 

 

Svar: Indtil videre indarbejdet i øvrige kapitler. 

 




