PRESSEMEDDELELSE
Ambitiøs håndbog til forbedring af privat skovrejsning på vej
Med en bevilling på op til kr. 429.500 fra Velux Fonden er det nu muligt for
Landskabsværkstedet at udarbejde en ambitiøs håndbog i skovrejsning
og skovudvikling. Bogen skal især medvirke til forbedret privat
skovrejsning i Danmark.
I sidste halvdel af 1980’erne kom en stigende opmærksomhed omkring de
fordele, en øget skovrejsning ville medføre for bl.a. friluftsliv, natur, miljø og
klima, men også som alternativ til marginal landbrugsproduktion. Dette førte i
1989 til Folketingets beslutning om at fordoble det danske skovareal i løbet af
en træ-generation. Det er en historisk stor landskabsforandringsproces, der vil
sætte dybe og vedvarende spor overalt i landet de næste 60-100 år.
Interessen er efterfølgende blevet bekræftet i forskellige omgange, bl.a. i
Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger fra 2011 og senest med Miljøminister Ida
Auken, der vil forbedre tilskudsordningen til privat skovrejsning, så vi får mere
og bedre skov. Et synspunkt direktøren for Velux Fonden, Kjeld Juel Petersen
også deler:
”Velux Fonden vil gerne bidrage positivt til processen gennem vores bevilling til
Landskabsværkstedets håndbog i skovrejsning og skovudvikling. Dette gør vi i
håb om, at bogen kan medvirke til forbedret privat skovrejsning i Danmark, der
samlet set står for den største del af skovrejsningsindsatsen”.
Landskabsværkstedet skønner, at der siden Folketingets beslutning er brugt op
mod to milliarder kroner på skovrejsningsformålet, hvilket nogenlunde er lige
fordelt mellem offentlig skovrejsning og støtte til privat skovrejsning. Da de
private skovrejsere selv lægger jord til formålet, rækker samfundets midler ofte
længst ved anlæg af nye private skove. Og for at få mest skov for pengene
prioriteres de offentlige midler derfor i stigende grad til privat skovrejsning.
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Landskabsværkstedet er en non-profit
organisation, som består af et
tværfagligt netværk af fagfolk, der
bygger broer mellem forskellige
kompetencer indenfor den frivillige
sektor, kommunikation, rådgivning og
forskning. Landskabsværkstedet
arbejder målrettet med opbygning af
mere oplevelsesrige skove,
landskaber og byrum samt medvirker
til at øge deres synlighed,
tilgængelighed, oplevelsesværdier og
kompetencerne hos væsentlige
aktører og lodsejere.

Landskabsværkstedets evalueringer af de sidste 20 års skovrejsning viser
imidlertid, at der er plads til forbedringer, når det gælder privat skovrejsning.
Mange private skovrejsere mangler således inspiration til og viden om, hvordan
man planlægger, planter og passer en god og flersidig skov. Det kan der
heldigvis gøres noget ved. Forstkandidat Jørgen Nimb Lassen fra
Landskabsværkstedet udtaler:
”Formålet med bogudgivelsen er, at være med til at skabe en positiv
landskabsforandringsproces, der øger både ejerglæde, almenvellets gavn og
kvaliteten af den løbende skovrejsningsindsats. Bogen skal medvirke til at
inspirere og tilskynde private skovrejsere til at anlægge mere robuste,
naturnære og oplevelsesrige skovlandskaber end tilfældet ofte er i dag”.
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Til at hjælpe Landskabsværkstedet med denne ambition, skrives bogen i
samarbejde med professor Jørgen Bo Larsen, der er én af Europas mest
anerkendte forstmænd og desuden foregangsmand for indførelse af naturnær
skovdyrkning og -udvikling i Danmark. Om det forestående bogarbejde siger
Jørgen Bo Larsen:
"Skovrejsning i Danmark står overfor store udfordringer. De nye skove skal
være robuste, da de skove vi planter i dag, skal kunne tilpasse sig de næste
100 års ændringer i klimaet. Desuden skal de være multiple og fleksible, idet de
dels skal kunne bidrage til produktion af CO2-neutral energi, tømmer til
husbyggeri og møbler, dels sikre danskerne nye oplevelsesværdier og
friluftsmuligheder samt adgang til rent grundvand og en rigere natur. Her får
bogen en vigtig rolle med at få eksisterende viden omsat til ny
skovrejsningspraksis; gerne i en form hvor skovrejsere, der ikke er
skovbrugsuddannede, kan berige og drive processen".
Bogen forventes at udkomme senest foråret 2013.
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Øvrige bevillinger: Der er opnået tilsagn på kr. 87.500 fra 15. Juni Fonden, kr.
43.250 fra Friluftsrådet og kr. 10.000 fra O.H.F. & A.J.-E Heilmanns Fond.
Derudover selvfinansierer Landskabsværkstedet bogen med op til kr. 150.000.
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