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Mandat for ad hoc arbejdsgruppen om skovens lokale 

værdier 
 
Der blev den 29.-30. september 2005 afholdt skovkonference i Nødebo i 
Danmark med deltagelse af flere af de nordiske skovministre og statssekretærer. 
Skovkonferencen belyste de erfaringer, muligheder og holdninger som foreligger 
vedrørende skovenes værdi for lokalsamfundet. Man drøftede de politiske 
muligheder for lokal inddragelse og forsøgte at identificere nordiske 
samarbejdsmuligheder på området.  

Skovbrugsafdelingen i EK-FJLS har vedtaget, at netop temaet om skovens lokale 
værdier er et område, hvor Norden har fælles interesser, og hvor det nordiske 
samarbejde vil skabe en merværdi.  

Skovbrugsafdelingen i EK-FJLS har derfor besluttet at oprette en nordisk ad hoc 
arbejdsgruppe for at følge op på ministererklæringens punkt om skovens lokale 
værdier. Arbejdet skal baseres på Skovministerkonferencens beslutningspunkter 
samt følgende dokumenter:  
 
• Strategien for Bæredygtig Udvikling – en ny kurs for Norden, og dens 
seneste revidering.  

• Handlingsprogram for fiskeri, jordbrug, skovbrug og levnedsmidler 2005-
2008 

• Til brug for konferencen var der udarbejdet en baggrundsrapport med titlen 
”Skovenes værdi i lokalsamfundet i Norden”, TemaNord 2005:557. 

• Endvidere til brug for konferencen fik Samnordisk Skovforskning udarbejdet 
en rapport med titlen ”Verdikjeder i skogsektoren”. Juni 2005 

• Andre relevante rapporter mv med relevans for gruppens arbejde. 

Arbeidsgruppen sammensættes således, at hvert land og de selvstyrende 
områder udpeger 1-2 repræsentanter med relevant viden inden for tema-
områderne. Der skal ved udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen sikres at 
begge kønn er repræsenteret med minst 40% af gruppens medlemmer. 

Arbeidsgruppen får følgende mandat: 

1. De nordiske skovministre vedtog seks beslutningspunkter til opfølgning i 
nationalt og nordisk regi. EK-FJLS (skovbrug) har besluttet, at nedsætte en 
ad hoc arbejdsgruppe, der under en projektperiode indtil 30. juni 2008 skal 
op følge på ministerbeslutningerne om følgende: 

a. at styrke dialogen om skovene lokalt mellem borgere, myndigheder, 
skovejere, erhverv og organisationer, bl.a. ved at synliggøre skovenes 
lokale og regionale værdier, og ved at opfordre lokale myndigheder til 
også at tage ansvar for skovenes værdier indenfor de rammer de har, 
samt  

b. at udvikle sammenhængen mellem skovenes lokale værdier og 
kommunernes muligheder for at udnytte disse til at videreudvikle gode 
rekreationsmuligheder og friluftsoplevelser, bl.a. i forhold til forskellige 
befolkningsgrupper i lokalsamfundet, 
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2. De overordnede målsætninger for gruppen er følgende: 

• at indsamle, vurdere og formidle de gode eksempler på, at styrke 
dialogen om skovens lokale værdier og muligheder for at videreudvikle 
gode rekreations- og friluftsoplevelser med sigte på erfaringsoverførsel til 
interessenter engageret i lokalsamfundene.  

• med baggrund i informationsindsamlingen at pege på konkrete måder, 
som kan styrke dialogen om skovenes lokale betydning inden for de 
angivne beslutningspunkter, jf. punkt 1a og 1b.  

3. Alt individbaseret statistik skal i højeste mulige grad være opdelt på køn, De 
forslag til anvendelse af midler der måtte fremkomme til at styrke dialogen 
om skovens lokale betydning skal være analyseret ud fra et 
ligestillingsperspektiv. De gode eksempler om skovens lokale værdier og 
muligheder som præsenteres skal belyse både mænd og kvinders samt børn 
og unges muligheder (uanset baggrund) for gode rekreations og 
friluftsoplevelser.  

4. Gruppen skal snarest efter etablering, mødes og fremlægge en plan for 
møder, netværksdannelse og projektinitiativer for de kommende to år. 
Arbejdsgruppen skal på sit første møde finde et passende navn for gruppen. 
Arbejdsgruppen skal formidle sine budskaber på en måde, der bedst muligt 
når ud til den ønskede målgruppe af statsadministration, kommuner, 
skovbrugserhvervet og friluftsorganisationer. 

5. Arbejdsgruppens bør i relevante sager søge god kontakt med andre relevante 
grupper der arbejder med lignende spørgsmål. Der kan f.eks. nævnes Miljø, 
Jord- og Skovbrugsgruppen (MJS), Natur, Kultur- og Friluftsgruppen (NFK) 
Samnordisk Skovforskning (SNS), Nordisk Kontakt Organ for 
Jordbrugsforskning (NKJ) samt andre relevante grupper både nationale og 
nordiske. Arbejdet må gerne også stimulere til netværksdannelse med andre 
aktuelle grupper. 

6. Arbejdsgruppen skal holde sig inden for de tildelte budgetrammer, og 
eventuelt undersøge andre aktuelle finansieringskilder. I overvejelserne bør 
indgå de mange forskellige finansieringskilder i Nordisk Ministerråd samt 
muligheden for national medfinansiering af forskellige aktiviteter.  

7. Arbejdsgruppen refererer til EK-FJLS (skovbrug). Arbejdsgruppen udarbejder 
senest den 1. marts 2007 en statusrapportering samt såvidt muligt et oplæg 
som kan indgå på ministermødet i 2007.  

8. Formandskabet varetages af Norge under hele mandatperioden.  

9. Nordisk Ministerråds sekretariat kan deltage i arbejdet for at bidrage med 
overordnede nordiske synspunkter samt sikre koblingen til nuværende og 
øvrigt igangværende arbejde relateret til temaerne. Endvidere bistår 
sekretariatet med forslag til procedurer samt ved behov med administration 
og praktiske arrangementer. 

10. Der afsættes foreløbig 400.000 DKK fra henholdsvis Formandskabspuljen og 
EK-FJLS (skovbrug) projektmidler. Der tilsættes en projektsekretær der skal 
bistå arbejdsgruppen med arbejdet. Sekretæren finansieres af 
projektmidlerne. Landene og de selvstyrende områder betaler selv 
rejseomkostninger mv for sine repræsentanter.  

11. Dette mandat er gældende fra den 21. juni 2006 til og med den 30. juni 
2008. Der skal inden vedtagelse om en eventuel fortsættelse af gruppens 
arbejde udarbejdes en evaluering af arbejdet under mandatperioden. 

Mandatet er godkendt i skriftlig procedure af EK-FJLS (skovbrug) den 21. juni 
2006.  

 


