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1. Indledning
Naturstyrelsen som sektoransvarlig myndighed for skovbrugserhvervet - mission, vision og strategi

strategi for sektormyndighedens opgaver
og relation til skovbrugserhvervet. Strategien skal medvirke til at understøtte skovbrugserhvervets vilkår og resultater både i
forhold til den primære træproduktion og i
forhold til levering af de mange forskellige
serviceydelser i form af miljøbeskyttelse,
rent drikkevand, biodiversitet, klima- og
energiindsatser samt friluftsliv, som skovene
ligeledes bidrager til. Det er derfor besluttet,
at der i første halvår af 2013 skal udarbejdes
en strategi for Naturstyrelsens roller og
opgaver som sektoransvarlig myndighed.

Skovbrugserhvervet er ligesom landbrugserhvervet omfattet af en sektorlovgivning
– Skovloven. Ansvaret for skovloven flyttede
i 1973 fra Landbrugsministeriet til Miljøministeriet, mens tilskudsordningerne til
skovbrugsforanstaltninger skiftede ressort
til Miljøministeriet i 1994. Dermed kom det

samlede sektoransvar for skovbrugserhvervet til at ligge i Miljøministeriet. Ansvaret er
delegeret til Naturstyrelsen.
Dialog mellem Skovforeningen og Naturstyrelsen i 2012 har medført enighed om, at
der er behov for udarbejdelse af en samlet

Naturstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af strategien drøftet mission og
vision med Dansk Skovforening i september
2012, og den 3. december 2012 afholdt
workshop for skovbrugserhvervet om
skovbrugets bidrag til Danmarks omstilling
til en grøn økonomi. Herunder blandt andet
formulering af forslag til handleplaner for,
hvad Naturstyrelsen kan gøre for at fremme
en grøn omstilling, vækst og udvikling i
skovbruget.
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2. Baggrund

Udviklingen af skovbrugets rammevilkår
siden Rio-konferencen i 1992 har betydet,
at det af skovlovens formålsbestemmelser
fremgår, at loven - udover at bevare og
værne landets skove og forøge skovarealet
også har til formål at fremme bæredygtig
drifts af landets skove.
Det betyder, at der ved skovdriften skal
tages både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn til gavn og glæde både
for nuværende generationer og i respekt
for kommende generationers behov og
muligheder.
Det fremgår desuden, at der ved lovens
administration skal tilstræbes at styrke
rådgivning og information om bæredygtig
skovdrift.
Endelig fremgår det, at der i offentligt ejede
skove skal lægges særlig vægt på at bevare
og øge skovenes biologiske mangfoldighed
samt på at sikre hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorier, miljøbeskyttelse
og friluftsliv.
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Faktaboks om skov i Danmark
Det samlede skovareal i Danmark er ca. 608.078 ha (14,1 pct.) heraf er 39,5 pct. nåleskov, 40,8 pct. løvskov, 11,3 pct. blandede løv/nåleskove, og resten (5 pct.) er juletræer
og pyntegrønt samt ubevoksede arealer.
70,1 pct. af skovene er privatejede med 25.000 ejere, statsskovene udgør 18 pct.
(109.500 ha) af det samlede skovareal, og kommunerne samt anden offentlig udgør
5,6 pct. Fonde eller stiftelser 3,7 pct. og 2,5 pct. er ukendt.
Ca. 14 pct. af skovarealet er små skovejendomme på under 10 ha.
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3. Naturstyrelsens
mission og vision
3.1 Naturstyrelsens mission: Naturstyrelsen skaber rammer for mennesker og natur

brugserhvervet er en del af udmøntningen
af ”Åbent Miljøministerium - Aktiv miljødialog”, idet parterne fuldt respekterer og
løbende er opmærksome på de begræns-

ninger, der følger af gældende konkurrenceregler, herunder særligt forbuddet mod
enhver form for pris- og afsætningsmæssig
samordninhg.

For skovbrugserhvervet betyder det, at:
1) Naturstyrelsen vil arbejde aktivt for at
fremme et bæredygtigt skovbrug i en grøn
økonomi.

3.2 Naturstyrelsens vision er: Vi leverer de bedste løsninger sammen
For skovbrugserhvervet betyder det, at:
1) Naturstyrelsen i dialog med interessenterne arbejder for skovbrugets og skovbrugserhvervets bidrag til og omstilling til en grøn
økonomi.
2) Naturstyrelsen besidder selv eller har
via samarbejde adgang til de nødvendige
kompetencer til at varetage opgaven som
en fremsynet og idérig sektoransvarlig
myndighed.
Styrelsens samarbejde og dialog med skov6

4. Strategiens
indhold
Det centrale mål som forfølges i strategien 5.
1.
2.
3.
4.
6.
er ”Et bæredygtigt skovbrugserhverv i
udvikling”. Kronbladene i blomsten symboliserer de 6 respektive indsatsområder
for Naturstyrelsen, som bidrager til at
understøtte erhvervet med at leve op til det
centrale mål.
Strategien er udformet med udgangspunkt
i 6 formulerede indsatsområder for Naturstyrelsen. Hver af de 6 indsatsområder er
nedenfor foldet ud med formulering af en
række mål med tilhørende aktiviteter.
Strategien har primært et toårigt sigte –
2013-2014. I strategien indgår såvel allerede
igangsatte og igangværende aktiviteter,
som nye initiativer. Anbefalingerne om
mål og handlinger fra en workshop den 3.
december 2012 med skovbrugserhvervet
er brugt som inspiration i formuleringen
af konkrete aktiviteter under de enkelte
indsatsområder.
Regeringen lægger i regeringsgrundlaget
vægt på grøn vækst og jobskabelse også i
yderområderne for at sikre grundlaget for
velfærdssamfundet. Skovbrugserhvervet7
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kan bidrage til denne ønskede udvikling.
I anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg
2011 er der en række anbefalinger, der kan

3.
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4.
Forskning og
udvikling

bidrage til at udvikle og sikre skovenes økonomiske bæredygtighed og som løbende
vil blive fulgt op.

1. Gode rammevilkår
I Naturstyrelsens arbejde med at sikre gode
rammevilkår for skovbrugserhvervet vil
der være fokus på de områder, som ligger
indenfor Naturstyrelsens ressort, hvilket
afspejles i de beskrevne mål og tilhørende
aktiviteter. Også forhold under andre
ministeriers ressort kan have betydning
for skovbrugets rammevilkår. Disse er ikke
aktivitetsfastsat, men drøftes løbende, ligesom øvrige økonomiske rammevilkår, dog
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under respekt for de rammer, som gælder
i forhold til de konkurrenceretlige regler.
Naturstyrelsen har bedt KU iværksætte
udarbejdelse af en nærmere analyse af
skovbrugserhvervets økonomiske rammevilkår. Analysen forventes at kunne foreligge
primo 2014, og dermed indgå som baggrund for en revision af skovprogrammet,
som planlægges igangsat andet halvår 2013
og med forventet afslutning ultimo 2014.
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Mål

Aktiviteter

1 : NST har såvel nationalt som internationalt
fokus på skovbrugerhvervets rammevilkår.

• NST har i 2013 igansat en analyse af skovbrugserhvervets rammevilkår.
• NST deltager i forhandlingerne om en juridisk bindende aftale for skove i Europa og
orienterer og involverer løbende herom.

2.: NST arbejder aktivt for at for at fremme
anvendelsen af bæredygtigt træ

• NST er medlem af Træ er Miljø.
• Vejledning om offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ opdateres i 2013 i samarbejde med følgegruppen.
• NST deltager i en tværministeriel arbejdsgruppe under ledelse af Energistyrelsen, som
ultimo 2013 skal fremlægge en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark.
• NST skovdrift blev certificeret efter PEFC og FSC i 2007. Der gennemføres årlige kontrolaudits.

3.: Skovene bidrager aktivt til at sikre og
styrke biodiversiteten.

• Et kommende revideret skovprogram vil arbejde mod at fastlægge sigtelinjer i forhold til
både statens og privates bidrag til opfyldelse af EU’s 2020 biodiversitetsmål.
• Når den del af et nyt skovprogram, som omhandler biodiversitet, skal udformes, vil den
blive koordineret med regeringens overvejelser om opfølgning på anbefalingerne fra
Natur- og Landbrugskommissionen, herunder om en revision af naturskovsstrategien.
• Naturstyrelsen har i 2013 udarbejdet en forvaltningsplan for flagermus i lighed med
forvaltningsplanerne for hasselmus og bæver.
• Naturstyrelsen igangsætter et pilotforsøg for aktiv indsats for beskyttelse af hasselmusen.
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Mål

Aktiviteter

4.: En effektiv og fuld udnyttelse af EU og
nationale midler til privat skovrejsning.

• Der er gennemført en evaluering af tilskud til skovrejsning april - oktober 2013 med involvering af interessenter.
• Ændringer som følge af evalueringen vil blive søgt indarbejdet i et nyt landdistriktsprogram 2014-2020.

5.: At Natura 2000 skovnaturtyper mv. så
vidt muligt sikres med frivillige aftaler med
tilskud.

• Der er i foråret 2013 i samarbejde med Skovforeningen udarbejdet informationsmateriale
om tilskudsmuligheder, som er sendt til større lodsejere, og der afholdes informationsmøder.
• Det er muligt fra juli 2013 at søge om tilskud til Natura 2000 skovområder.

6.: Et effektivt og tidssvarende regelsæt for
stormfald i private skove, herunder beredskab og tilskudsordning.

• Der er med baggrund i en evaluering af stormfaldsordningen gennemført en revision af
regelgrundlag, beredskab og en forenklet tilskudsordning med involvering af interessenter
i efteråret 2013.
• Ændringer vil blive søgt indarbejdet i et nyt landdistriktsprogram fra 2014.

7. Mål: At fremme bæredygtig skovdrift i
eksisterende skove.

• Udkast til tilskudsordningerher været sendti høring hos Skovrådets medlemmer foråret
2013.
• Der kan søges tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift fra juli 2013.

8. Mål: At kompensere private skovejere for
tab ved visse brand-, tyveri- og hærværksskader, opstået som følge af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens adgang til naturen.

• Naturstyrelsen yder medfør af ”godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader forårsaget af publikum”, godtgørelse for tab ved visse skader forårsaget ved offentlighedens færdsel og ophold i private skove.

9

5.
1.
2.
3.
4.
6.

2. Regulering og effektiv forvaltning
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Naturstyrelsen arbejder fortløbende med
effektivisering og kvalitetsforbedringer af
myndighedsopgaverne. Naturstyrelsen har
således i 2012-2013 indført et kvalitetsledelsessystem og har desuden fokus på udvikling af digitale og innovative løsninger.
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Mål

Aktiviteter

1.: En rettidig og hensigtsmæssig gennemførsel af EU’s tømmerforordninger, der
trådte i kraft 3. marts 2013.

• Der er gennemført informationsmøder om de nye regler for skovbrug og relevante brancher første halvår 2013.
• NST deltager i møder i relevante EU-fora med henblik på at sikre opdateret viden og ensartet niveau af håndhævelse ved medlemslandes administration af reglerne.
• Der er i 2013 samarbejde med træbranchen m.fl. udarbejdet en hjemmeside -  EUTR.dk
-med information og vejledning om reglerne.
:
• Afgørelser efter skovloven er indarbejdet i Naturstyrelsens kvalitetsledelsessystem 1. januar
2013.
• Skovrådet inddrages ved praksisændringer samt ved ændringer i regelsæt, herunder
vejledninger.
• NST har særlig fokus på fristerne for behandling af anmeldelser i N2000 –områder og for
indgåelse af aftaler og/eller påbud.

2.: NST varetager myndighedsrollen effektivt
og fleksibelt.
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3. Uddannelse
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Naturstyrelsen er den største skovejer. Det
har derfor stor betydning, at Naturstyrelsen
deltager i udviklingen og rekrutteringen til
skovbrugets uddannelser.
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Mål

Aktiviteter

1.: NST bidrager til, at der uddannes skovbrugsfaglige medarbejdere med de af
skovbruget efterspurgte kompetencer.

• NST deltager i aftagerpaneler for flere uddannelser på Københavns Universitet.
• NST deltager i Det rådgivende udvalg for Skovskolen samt andre rådgivende udvalg ved
Københavns Universitet.
• NST har EUD-elever og SLING-studerende i praktik, og stiller arealer til rådighed for undervisning.
• NST er værter for specialer og erhvervsprojekter for studerende.
• NST underviser på Københavns Universitet, på flere uddannelser, bla. SLING, bachelor og
kandidatuddannelser.
• NST bidrager til censorkorpset på Københavns Universitet, herunder Skovskolen.
• NST vil styrke interessen for at arbejde og uddanne sig indenfor skovbrugserhvervet ved
at tilbyde praktikpladser til folkeskolen.
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4. Forskning og udvikling
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Naturstyrelsen har både som sektoransvarlig, som myndighed og som den største skovejer en særlig forpligtigelse til og interesse i
at sikre grundlaget for vidensopbygning og
formidling heraf samt kompetencefastholdelse og –udvikling i skovbrugserhvervet.
Naturstyrelsen har i 2013 fået udarbejdet en
række faglige analyser som bl.a. kan indgå
ved den kommende revision af skovprogrammet.
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Mål

Aktiviteter

1. Mål: At sikre en hensigtsmæssig prioritering mellem aktuelt og langsigtet behov for
skovbrugsfaglig viden.

• NST deltager i bestyrelsen for det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning,
Københavns Universitet.
• Skovbrugserhvervet inviteres til at komme med indspil til NST om behov for nye fokusområder/ændret prioritering forud for den årlige prioritering af skovforsknings- og udviklingsaktiviteter i den 4-årige samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Københavns Universitet om forskning og
forskningsbaseret myndighedsbetjening.

2. Mål: At overvåge skovenes tilstand og
udvikling for at kunne dokumentere denne
samt kunne vurdere behovet for eventuelle
nye tiltag mv.

• Der er en årlig drøftelse mellem Miljøministeriet og Skov & Landskab, Københavns Universitet af eventuelle justeringer i skovovervågningen og i formidlingen herom.
• Skove og plantager 2012 er udgivet sommeren 2013 .

3. Mål: NST deltager i det nordiske samarbejde om skovforskning for at bidrage
til at sikre en hensigtsmæssig prioritering
mellem aktuel og langsigtet behov for skovbrugsfaglig viden.

• Danmark har i perioden 2010-2013  formandskabet for det nordiske samarbejde om skovforskning, som uddeler midler til netværkssamarbejde og projekter indenfor skovbrug.
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Mål

Aktiviteter

4.: At sikre tilgængelighed og brug af genetisk egnet frø- og plantemateriale.

Naturstyrelsen fortsætter aktiviteterne indenfor skovfrø og genetik med sigte på hele skovsektoren:
• Fremavl gennemføres som opbygning og udvikling af genetisk brede frøkilder. Derved sikres en praktisk implementering af forskningens resultater i forhold til genetik, skadevoldere
og forstlig kvalitet, hvilket også har stor relevans i forhold til de forventede klimaforandringer.
• I 2013 opbygges i samarbejde med Københavns Universitet og Skovdyrkerne en ny forædlingspulje af sund ask.
• Naturstyrelsens frøkilder er fokuseret på sundhed, robusthed og kvalitet i forhold til arternes forstlige anvendelse.
• Genbevaring er igangsat i.h.t. strategi for træer og buske i Danmark.
• Gennem tilskudsordninger og information fremmes brug af egnet genetisk materiale.
Hjemmesiden Plantevalg.dk holdes i drift som informationsplatform for erhvervet.
• Det undersøges om der kan skabes finansiering til en indsat, der i forhold til klimaforandringer kan øge tilpasningspotentialet i frø- og plantemateriale.

5.: NST deltager i skovbrugsfaglige netværk
og formidler erfaringer fra driften af statens
arealer under hensyn til de konkurrencemæssige regler.

• De lokale naturforvaltningsenheder vil styrke deltagelsen i skovkredsmøder og i Pro Silvaarrangementer i forhold til videns- og erfaringsudveksling på det skovdyrkningsmæssige
område.
• Naturstyrelsen deltager i Træ til Energi.

6.: At fremme forskning og udvikling m.v.
vedr. juletræer og pyntegrønt.

• NST arbejder i tæt dialog med brancheforeningen Danske Juletræer om mulig genåbning
ultimo 2013 af produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt.

7.: At styrke introduktion og viden om
teknologiudviklingen.

• Mulighederne for et branchesamarbejde både mellem stats- og privatskove undersøges
med henblik på at identificere og igangsætte teknologioverførsel – fra udlandet – og teknologiudvikling i forhold til fælles udfordringer, fx anvendelse af it og anden teknologi til driftsplanlægning og arealforvaltning, optimering af logistikopgaver mm.

8.: NST undersøger potentialet for at
maksimere de danske skoves bidrag til en
bæredygtig biomasseproduktion.
.

• Resultatet af analysen er præsenteret ved en workshop den 22. marts 2013.                                                                                                                
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Mål

Aktiviteter

9.: NST vil analysere de seneste 20 års
indsats for biodiversitet i private skove og
statsskovbruget.

• Analyse af en evaluering af de sidste 20 års indsats for biodiversitet i private og statsskovet
er præsenteret ved en workshop den 22. marts 2013.

10.: Skovbrugsfaglig vidensopbygning og
formidling om naturnær skovdrift

• Naturstyrelsen vil både internt og eksternt formidle åbent om resultaterne fra evaluering
af naturnær skovdrift, bl.a. i forbindelse med en workshop for skovbrugserhvervet og et
seminar i regi af Pro Silva i juni 2013.
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5. Langsigtet politik og strategi
5.
1.
2.
3.
4.
6.

Skovpolitikken skal ikke ses isoleret, men i
sammenhæng med den øvrige naturpolitik
og som en del af klima- og energipolitikken.
Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg i 2011
er således videregivet til Klima- og Energiministeren og til Fødevareministeren samt
til formanden for Natur- og Landbrugskommissionen. Der vil desuden blive igangsat
en revision af det nationale skovprogram,
og at dette arbejde igangsættes andet
halvår 2013 med henblik på at have et nyt
nationalt skovprogram ultimo 2014.
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Mål

Aktiviteter

1.: Der foreligger et nyt nationalt skovprogram ultimo 2014.

• Efteråret 2013 involveres interessenter i arbejdet med et nyt skovprogram.
• Medio 2014 sendes et nyt nationalt skovprogram i høring.

2.: Udlægning af positivområder til skovrejsning øges.

• I udmelding til kommunerne om statslige interesser i kommuneplanerne 2013 er det
tilkendegivet, at udpegningen af positivområder til skovrejsning bør øges fra nuværende 6%
til gennemsnitligt 16 %.

3.: At fordoble skovarealet i Danmark.

• Naturstyrelsen indgår partnerskaber med interesserede kommuner og vandforsyningsselskaber om skovrejsning.
• Henvisning til indsatsområde 1, mål 4 om effektiv og fuld udnyttelse af nationale og EUmidler til privat skovrejsning.
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6. Skovenes bidrag til en grøn omstilling – synliggørelse

5.
1.
2.
3.
4.
6.

Et bæredygtigt
Skovenes
Regulering
bidrag
Forskning
Uddannelse
Langsigtet
Gode
tiloggrøn
effektiv
og omstilling
skoverhverv
2.
Politik
rammevilkår
forvaltning
udvikling
og strategi Regulering og
i udvikling

1.
Gode
rammevilkår

Skove bidrager – og kan bidrage endnu
mere aktivt til en grøn omstilling. Det gælder levering af træprodukter, levering af biomasse til energifremstilling, ved lagring af
CO2 og ved levering af en række velfærdsydelser, som efterspørges af samfundet,
fx beskyttelse af grundvandet, en styrket
beskyttelse af biodiversiteten, friluftsliv mm.
Der er et behov for at synliggøre skovenes
mange bidrag til en grøn omstilling.

6.
Skovenes bidrag til
grøn omstilling

effektiv
forvaltning

bæredygtigt
EtEtbæredygtigt
skoverhverv
skovbrugserhverv
udvikling
i iudvikling

5.
Langsigtet
Politik og strategi

3.
Uddannelse

4.
Forskning og
udvikling

Mål

Aktiviteter

1.: Information og formidling om skovenes
bidrag til en grøn omstilling styrkes

• Naturstyrelsen bidrager i samarbejdet i Træ er Miljø.

2.: Opbygning af viden om skov og træ i
folkeskolen.

• Naturstyrelsen deltager i udviklingen om samarbejdet i Skoven i Skolen.
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