Artikel til SKOVEN:

Pro Silva diskuterer –
Året der gik og det der kommer!
Fokus for Pro Silva’s aktiviteter i 2010 har været ”naturnær skovdyrkning i Skov- og
Naturstyrelsen” og ”certificering af skov”.
Programmet blev gennemført ved to ekskursioner i foråret til Skov- og Naturstyrelsens enheder i
henholdsvis Himmerland og Øresund. Begge arrangementer var meget vel besøgte og med godt
udbytte, hvor såvel skovdyrkning på naturnær måde som baggrunden for Skov- og Naturstyrelsens
beslutning om at lade skovene certificere blev drøftet.
På sensommerekskursionerne til Løndal og Ravnholt var emnet koncentreret om certificering og de
overvejelser dette gav anledning til. Mellem 80 og 100 deltog i begge ekskursioner – se i øvrigt
referat herfra i SKOVENs novembernummer.

Programmet i 2011.
I 2011 har Pro Silva besluttet at dyrke to fokusområder. I første halvår fortsætter vi diskussionerne
om certificering af skov og i andet halvår fokuserer vi på bæredygtigt skovbrug i relation til
produktion af energitræ og skovrejsning.
Seminar om certificering af skov:
Som nævnt er emnet allerede behandlet på to ekskursioner. Kan det så bære mere?
Ja emnet kræver uddybning i forhold til de forholdsvise firkantede statements, der er tendens til at
fyre af på ekskursionerne. Certificering af skov er blevet et aktuelt påtrængende spørgsmål, som

skovejerne skal tage stilling til. Der foregår en voldsom global udvikling af status for certificering og
skovbruget i Danmark er meget delt overfor udviklingen – man kan næsten sige, at der sker en polarisering.
Det kan i det lange løb få yderst uheldige konsekvenser.
Seminaret skal derfor behandle aspekter af de problemstillinger, der knytter sig til certificering af skov og
bl.a. bidrage til:
- skovbrugets interne afklaring af holdningen til certificering, specielt til indholdet af kommende standarder
- den enkelte skovejers beslutningsgrundlag om at blive certificeret eller ej”.
Seminaret skal ligeledes kaste lys over markedsforholdene og prognoserne for certificeret træ og gå i dybden
med nogle af de knaster, der er i certificeringsstandarderne – videnskabeligt belyst og set i forhold til
standarden i andre lande.
Seminaret skal ikke bevæge sig ind i en konkret detaljeret diskussion om revision af standarderne – den
foregår i dertil nedsatte arbejdsgrupper.
Pro Silva har fået tilsagn om indlægsholdere fra Skov & Land, fra Træindustrien, Skov- og Naturstyrelsen
m.fl. I samarbejde med træindustrien vil vi forsøge at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt de
vigtigste kundegrupper om den forventede fremtidige efterspørgsel på certificeret træ, ligesom
repræsentanter for kundegrupper og certificeringsfirmaer vil deltag i seminaret.

Seminaret gennemføres 11. april 2011 på Dalum Landbrugsskole i Odense. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen – vi forventer en langt mere dybdegående behandling af emnet end det har været muligt på
ekskursionerne. Nærmere oplysninger annonceres i begyndelsen af det nye år.
I juni vil Pro Silva i samarbejde med Skov & Land, Danske Forstkandidaters Forening, samt Danske Skov og
Landskabsingeniører tilbyde en ekskursion 15. - 17 juni til SCA Skog ved Skogvårdschef Pelle

Gemmel, hvor vi skal lære af de svenske erfaringer med certificering og i det hele taget beskæftige
os med svensk bæredygtig skovdyrkning.

Til efteråret skifter vi så fokus. Energipolitikken udvikler sig eksplosivt i denne tid og det ser nu ud
til at biobrændsel – herunder flis - får en stor andel i den fremtidige energiforsyning. Det betyder
store muligheder, men samtidig også store udfordringer for skovene.
Vi kan ikke forvente, at de danske skove kan producere al den flis, der skal bruges! Der skal også
importeres! Vil der blive krav om, at den importerede flis skal være produceret på et bæredygtigt
grundlag og dermed være certificeret? Vil det smitte af på kravene til den hjemlige produktion?
Det ved vi ikke med sikkerhed endnu, men det vil givet blive genstand for diskussion.
Vi vil derfor afholde 2 ekskursioner i sensommeren målrettet mod
• produktion af bæredygtig flis og
• bæredygtig skovrejsning.
Flis:
Vi vil forsøge at indkredse de biologiske og tekniske krav til en bæredygtig flisproduktion og
samtidig diskuterer potentialet for andre kilder til udtag, f. eks. tyndingspotentialet i løvtræ,
træstubbe/-rødder.
Skovrejsning:
Må formodes at komme i fokus igen, såfremt energiproduktion fra flis skal spille en afgørende rolle
i Danmarks energiforsyning. Hvordan skal en skovrejsning udføres, når maksimal masse skal
udtages mest rationelt, og produktionen samtidig skal være bæredygtig? Dette og andre spørgsmål
vil vi diskuterer både på et typisk løvtræ- og et typisk nåletrædistrikt. Det er endnu ikke bestemt på
hvilke distrikter, men forslag er meget velkomne!
Endelig vil Pro Silva i 2011 prøve at komme til ende med en forbedret hjemmeside, hvor der også
er mulighed for indsendelse af diskussionsindlæg og debat – mere om dette direkte til
medlemmerne.
Pro Silva håber på fortsat opbakning til diskussioner og ekskursioner og ser frem til et spændende
2011 – så, hvis du ikke er medlem – meld dig ind nu – se www.prosilva.dk
j. c. briand petersen
formand pro silva

