
Ministers egne rådgivere: Kæmpevindmøller 
blæser på 200 års skovlov
Miljøminister Troels Lund Poulsen ignorerer 200 år gammel skovlov i forbindelse med opførelse af 
nyt vindmøllecenter i Nordjylland. 1500 hektar fredskov skal ryddes, uden der kommer 
erstatningsskov. Skovråd er faret i blækhuset. 
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Kortet viser placeringen af nyt vindmøllecenter i Thy. Den lodrette grønne streg viser, hvor 
vindmøllerne skal placeres. Den orange ring viser en støjgrænse på 40 db og det blå felt viser, hvor 
der skal være vindfrit. 

Nyt testecenter for vindmøller skal placeres midt i Nordjysk skov. 1500 hektar fredskov skal fældes 
uden udsigt til erstatningsskov. 

Det perspektiv er faldet Skovrådet, der er miljøminister Troels Lund Poulsens egne rådgivere på 
området, for brystet. 

I et brev 25. oktober kalder rådet beslutningen om fældning af fredskov uden planer om rejsning af 
erstatningsskov for kontroversiel, og Skovrådet råder ministeren til at sørge for, at der vil blive 
opført erstatningsskov.

I brevet til miljøministeren står der blandt andet:
»Det er et afgørende brud med de foregående 200 års danske forvaltning af 
fredskovsbestemmelserne,« ligesom ministeren gøres opmærksom på, at »Skoven binder CO2. De 
danske skoves klimabalance bliver markant dårligere, hvis 1500 hektar skov fældes uden plantning 
af erstatningsskov.«

Brevet kommer, fordi der ikke har været indikationer på, at der vil blive rejst erstatningsskov, som 
skovloven normalt foreskriver.

Og fordi testcenteret planlægges ved anlægslov, kan skovloven tilsidesættes. 

Skovloven ville ellers betyde, at der ved fældning af de 1500 hektar fredsskov skulle opføres 3000 
hektar erstatningsskov et andet sted. 

Men indtil videre er udmeldingen fra miljøministeriet, at der vil blive etableret »erstatningsnatur«. 
Her vil man ikke tage videre stilling til spørgsmålet, før planlægningen er længere fremme.

I brevet til ministeren slutter Skovrådet:
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»Det vil være et meget forkert signal, hvis man ikke viser respekt for 200 års skovlovforvaltning og 
indarbejder Skovlovens regler om erstatningsskov i anlægsloven. Navnlig når testcenteret skal 
medvirke til at fremme vedvarende energi og dermed begrænse klimafordringer, hvilket en 
erstatningsskov ligeledes vil bidrage til.«

Ministeren har endnu ikke svaret på brevet.

Skovrådet »skal rådgive ministeren om skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove« og 
består bl.a. af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, HedeDanmark, 
Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk 
Træindustri, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og 
naturvidenskabelige områder
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