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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. NST-401-00126

Den 11. april 2011

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 15. marts 2011
stillet følgende spørgsmål nr. 1 (L 165), som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 1 (L 165)
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 15/3-11 fra Dansk 
Skovforening, jf. L 165 – bilag 2.

Svar
Dansk Skovforening har anført, at det er problematisk i forhold til 
skovbruget, at kompensation for indkomsttab som følge af 
vandplanindsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” skal dækkes inden for 
rammerne af landdistriktsprogrammet, jf. Grøn Vækst-lovforslaget, fordi 
skovbruget ikke vil kunne modtage landdistriktsmidler. 

Jeg kan oplyse, at lovforslaget om Grøn Vækst indebærer, at erhvervet skal 
kompenseres for evt. tab som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse inden 
for rammerne af landdistriktsprogrammet. I henhold til den gældende 
landdistriktsforordning og landdistriktslov kan fødevareministeren yde 
kompensation for indkomsttab som følge af ulemper på landbrugsarealer i 
forbindelse med gennemførelse af vandrammedirektivet. Det er således ikke 
muligt inden for rammerne af landdistriktsprogrammet at kompensere 
skovbruget, og der er heller ikke inden for rammerne for Grøn Vækst-aftalen
afsat midler hertil.

Jeg har imidlertid bedt Naturstyrelsen om at undersøge problemstillingens 
omfang.

Dansk Skovforening har endvidere anført, at almindelig skovplanting 
medtages i lovforslaget som et alternativ til plantning af flerårige 
energiafgrøder med henvisning til, at dette kan gennemføres med et 
minimalt forbrug af sprøjtemidler og typisk uden tilførsel af gødningsstoffer, 
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samt at skovplantning også af landskabs- og naturmæssige årsager er et 
bedre alternativ til energiafgrøder.

Jeg kan oplyse, at lovforslaget har til formål at skabe bedre rammer for 
dyrkning af energiafgrøder i overensstemmelse med aftalen om Grøn Vækst, 
med henblik på at styrke landbruget som leverandør af grøn energi. Forslaget 
om energiafgrøder er således en del af Grøn Vækst-aftalen, som samlet set 
giver naturen et løft. Forslaget skal ses i sammenhæng med L 158 fremsat af 
fødevareministeren den 24. februar 2011, der etablerer 50.000 hektar nye 
udyrkede randzoner langs vandløb og søer. Med det aktuelle lovforslag 
tillades alene tilplantning på landbrugsarealer.

Jeg kan samtidig oplyse, at der er nedsat et Skovpolitisk Udvalg, som 
forventes at afgive anbefalinger primo juni. Et af de områder, udvalget 
drøfter, er skovenes og skovbrugets bidrag til klimaindsatsen. Der drøftes 
her bl.a. et forslag om energiskov. 

Karen Ellemann              / Helle Pilsgaard


