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Pro Silva diskuterer!
Pro Silva program for 2010.
Pro Silva´s arrangementer i 2009 var rigtig velbesøgte – vi koncentrerede os som bekendt om et
bestemt emne: Vedkvalitet og økonomi i det naturnære skovbrug. Det gav et præcist fokus, som
vakte stor interesse - på ekskursionerne og på seminaret i Viborg var der hver gang mellem 80 og
125 deltagere. Resultatet af diskussionerne er afrapporteret i Skoven i en række artikler.
Også i 2010 vil vi fokusere indsatsen. På to forårsekskursioner vil vi se nærmere på naturnært
skovbrug i Skov- og Naturstyrelsen og på to efterårsekskursioner vil vi rette blikket på et andet
centralt emne i skovbruget: certificering af skovene.
Et hedt emne i debatten i det forløbne år har været Skov- og Naturstyrelsens indførelse og
praktisering af naturnært skovbrug og i det hele taget vægtningen af skovdrift i landets største
skovbrug i forhold til andre målsætninger. Nu vil vi få lejlighed til at diskutere det i detaljer og få
svar på spørgsmålene. Skov- og Naturstyrelsen Himmerland (tidligere Buderupholm distrikt) og
Skov- og Naturstyrelsen Øresund (tidligere Kronborg distrikt) har velvilligt stillet sig til rådighed
for en ekskursion med det emne. Vi vil komme ind på Skov- og Naturstyrelsens overordnede
målsætning med skovene – herunder specielt mål og visioner for skovdrift – og vi vil blive
præsenteret for hvordan naturnær skovdrift bliver praktiseret i statsskovene, og hvilke tanker der
ligger bag dyrkningskonceptet.
Certificering af skov er et højaktuelt emne. Statsskovene er nu certificeret både gennem FSC og
PEFC systemerne. Private distrikter følger efter – men mange går i overvejelser, om certificering er
hensigtsmæssigt eller nødvendigt for afsætning af produkterne i fremtiden.
Vi vil på to ekskursioner i efteråret sætte fokus på problemstillingen. Repræsentanter for de to
certificeringssystemer vil blive indbudt til at give et kort oplæg om systemerne, hvorefter vi på
ekskursionerne vil blive præsenteret for en række praktiske eksempler på hvad certificering
indebærer. Vi vil belyse fordele og ulemper ved certificering – diskutere udfordringer og gevinster
– og set gennem en ejers briller fokusere på certificeringens betydning for netop den målsætning,
der er gældende for netop denne skov. Ravnholt og Løndal skovdistrikter har velvilligt stillet sig til
rådighed som ekskursionsværter for de to ekskursioner.
Programmet ser indtil videre således:
Ekskursion Skov- og Naturstyrelsen Himmerland:
Ekskursion Skov- og Naturstyrelsen Øresund
Ekskursion Ravnholt Skovdistrikt
Ekskursion Løndal Skovdistrikt

29.april 2010
28. maj 2010
eftersommer
eftersommer

Pro Silva byder velkommen til alle – meld dig ind i Pro Silva!! (www.prosilva.dk )
J. C. Briand Petersen
Formand pro Silva

