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Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til privat 

skovrejsning 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget materiale vedrørende ovenstående høring med frist d. 22. maj 

2018. Nedenfor følger vores bemærkninger. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det hensigtsmæssigt, at der med de foreslåede ændringer bliver 

mulighed for at anvende pesticider og dybdepløjning i forbindelse med plantning samt etablering af 

skov, samtidig med at anlæg med særlige miljøhensyn (skånsom jordbearbejdning og uden brug af 

pesticider) kan tilvælges frivilligt mod et højere tilskud. Denne valgfrihed vil medvirke til at gøre 

ordningen mere attraktiv at anvende.  

 

Vi finder det endvidere positivt, at det fremover bliver muligt at opnå tilskud til plantning af nåleskov 

inden for delvandoplande med et indsatsbehov i forhold til kvælstof. Undersøgelser viser således, 

at N-udvaskningen fra nåleskov er på samme niveau som fra løvskov – men plantning af nåleskov 

er billigere.  

 

De angivne ændringer vil således medføre, at der kan blive rejst skov på et større areal for de 

samme midler, og dermed opnås en større samlet kvælstofreduktionseffekt. I lyset af ordningens 

overordnede formål om at medvirke til at nå målsætningerne for kvælstofreduktion i 

vandområdeplanerne, finder vi dette positivt.  

 

I den sammenhæng skal det bemærkes, at nyeste forskning fra professor Per Gundersen, 

Københavns Universitet, tyder på, at den gennemsnitlige udvaskning fra skov rejst på tidligere 

landbrugsjord er lavere end vurderingen på 12 kg N/ha, som er anvendt i virkemiddelkataloget1. 

Landbrug & Fødevarer finder det vigtigt, at effekten af skovrejsning er så retvisende som muligt, og 

skal derfor opfordre til, at der gennemføres nye detaljerede udvaskningsberegninger med henblik 

på at validere normtallet for N-udvaskning efter skovrejsning. 
 
 
Prioritering af ansøgninger 

Det fremgår af høringsmaterialet, at prioriteringskriterierne i hht. §§ 9-10 og vejledningens kapitel 

11 er ændret. Dels lægges der op til, at det nødvendige minimumspointtal hæves fra 1.7 til 2.7 

point, dels at vægtningen af prioriteringskriterierne ændres således, at klimahensyn udgår, og 

omkostningseffektivitet (pris pr. kg kvælstof) vægtes højere på bekostning af beliggenhed inden for 

områder med drikkevandsinteresser.  

 

                                                           
1 Kilde: Gundersen, P. (2018). Nitratudvaskning i nye skove på gammel landbrugsjord. Frederiksberg: 
Københavns Universitet. IGN Rapport 
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Ændringerne medfører, at tilskudsmidlerne i større grad målrettes projekter beliggende helt eller 

delvist inden for et delvandopland med et kvælstofreduktionsmål, og som samtidig har en vis 

omkostningseffektivitet (dvs. arealer med en retention under 80 %). Dette finder vi 

hensigtsmæssigt, for så vidt at formålet med privat skovrejsning er at bidrage til kvælstofreduktion 

og gennemførelse af vandrammedirektivet.  

 

Øvrige bemærkninger 

Vejledningens kapitel 22 om grundbetaling under artikel 32 er ikke særligt oplysende. Vi skal 

opfordre til, at de grundlæggende regler for, hvornår man kan søge grundbetaling efter artikel 32 

uddybes i vejledningen, herunder at der først kan søges under artikel 32, når der er plantet skov, og 

at såfremt arealet tilplantes inden ændringsfristen for indsendelse af Fællesskema, så skal der 

ændres afgrødekode i Fællesskemaet. Der kan i den sammenhæng med fordel henvises til de mini-

vejledninger til ansøgning i Tast selv service, som Miljøstyrelsen har udsendt 26. april 2018 

(http://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/privat-skovrejsning/) 

  

Derudover vil det være hensigtsmæssigt, at der i vejledningen tilføjes en oversigt over de årlige 

frister for udbetaling af tilskud i forhold til Tast selv service.  
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