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Danmark planter mindre skov end lovet 

Skarp kritik af regeringen, der ser stort på løfter om at fordoble 
skovarealet. 

Af Michael Rothenborg og Ellen Ø. Andersen

Danmark er meget langt fra sit mål om at plante så mange træer at det vil fordoble det 
samlede skovareal inden 2080. Det fremgår af nye tal fra Skov & Landskab på 
Københavns Universitet. Siden 1989 – hvor målet blev fastsat – er der plantet cirka 2.000 
hektar (20 km2) om året. Men der er brug for mere end det dobbelte: cirka 50 km2. Det 
svarer næsten til en ny Gribskov om året. Og træer vokser langsomt.

Samfundsøkonomisk rentabelt
»Regeringen ignorerer, at skovene har akutte problemer. Det er miljømæssigt og 
økonomisk dybt irrationelt«, siger professor Niels Elers Koch, direktør for Skov & Landskab 
og formand for Skovrådet, der rådgiver regeringen i skovsager. Rådet er bredt sammensat 
og tæller medlemmer fra træindustrien over landmænd og andre private skovejere til 
forskere og miljøfolk; og alle er enige om, at mere og bedre skov er samfundsøkonomisk 
rentabelt. 

Færre penge til skovrejsning
I dag er 13,2 procent af Danmark dækket af skov. I 2002 fastslog VK-regeringen, at arealet 
skulle op på 20-25 procent. Men tempoet er ikke blevet forøget siden, tværtimod. Og ifølge 
finansloven bliver der i de kommende år færre penge til skovrejsning. Samtidig er 
omlægningen til skovformer, der er mere attraktive for dyr, planter og mennesker, skåret 
ned.

Enge og sletter tæller også med
Miljøminister Karen Ellemann (V) er på ferie i udlandet og har ønsket at svare på Politikens 
spørgsmål per mail. Hun fremhæver, at »ingen regeringer siden beslutningen i 1989 har 
præsteret en årlig skovrejsning, som vil bringe os i mål i 2080«. »Jeg synes, at vi gør en 
fornuftig indsats. Kunne vi gøre mere? Naturligvis! Det er som alt andet udtryk for 
prioriteringer, vi som politikere stilles over for hver eneste dag. Vi vil gerne både have råd 
til plejehjemspladser, skoler, hofter og nye skove«, skriver miljøministeren. I øvrigt har VK-
regeringen – uden om eksperternes anbefalinger – ændret ordet ’skov’ til ’skovlandskaber’, 
så for eksempel enge og sletter også tæller med. Og så er målet mere inden for 
rækkevidde.


