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Miljø- og Fødevareministeriet 
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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning (j. nr. 20-0162-

000007). 

 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist den 25. maj 2020 og har 

følgende bemærkninger: 

 

Generelle bemærkninger 

 

Landbrug & Fødevarer finder det yderst positivt, at ordningen vedr. privat skovrejsning i 2020 

udmøntes i forhold til en forøget bevilling på 70 mio. kr. Skovrejsning er en vigtig del af 

implementeringen af de kollektive virkemidler i forhold til vandområdeindsatsen, og tidligere 

søgning på ordningen til privat skovrejsning viser, at mange lodsejere har en interesse i at bidrage 

til indsatsen gennem denne ordning. 

 

Samtidig hilser Landbrug & Fødevarer også den nye udvidelse af ordningen, hvor der blandt andet 

er indført et prioriteringskriterie vedr. skovrejsningsprojekters bidrag til CO2-optag / lagring, 

velkommen. Det er vigtigt, at der sker en samtænkning af flest mulige interesser i det åbne land – 

og herunder er vandområdeindsatsen og klimaindsatsen helt centrale fokusområder. 

 

Det fremgår af høringsbrevet, at formålet med ordningen er at give støtte til etablering af skov, der 

kan bidrage til kvælstofreduktion samt til beskyttelse af drikkevand og binding af CO2. Landbrug & 

Fødevarer finder det i den forbindelse helt afgørende, at incitamentsstruktur og prioriteringskriterier 

er med til at sikre opfyldelsen af disse mål.  

 

Det er afgørende, at der sker en hurtig og effektiv sagsbehandling af både tilsagn og udbetaling på 

tilskudsordningen samt en hurtig udbetaling af allerede indsendte udbetalingsanmodninger på 

ældre ordninger. Det er også afgørende, at tilskudsordningen understøttes af et brugervenligt og 

driftssikkert IT-system. Det er vigtigt, at IT-fejl og IT-mangler løses hurtigt og ikke ender med at 

skabe problemer for ansøgerne. 

 

Der kan i vejledningen til ordningen med fordel henvises til Landbrugsstyrelsens resultatmål om at 

”mindst 75 pct. af tilsagnssager på skovordninger modtaget i 2020 er afgjort med tilsagn eller afslag 

efter senest 60 dage. Alle tilsagnssagerne er afgjort inden 31. december 2020.” Samt målet om at 

”mindst 60 pct. af udbetalingssager på skovordninger samt vådområder modtaget i 2020 er afgjort 

med udbetaling eller afslag inden 120 dage efter modtagelse. 90 pct. er afgjort inden for 180 dage.” 
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Det fremgår af Landbrugsstyrelsens tilskudsguide, at der pr. 30/4-2020 er 322 verserende 

udbetalingsanmodninger under tilskudsordningen privat skovrejsning. Størstedelen af disse sager 

er formentlig modtaget før 2020, så er det afgørende, at der er et resultatmål for alle disse sager 

også. Helt generelt er det afgørende for tilsagnshavernes likviditet, at der er en hurtig og effektiv 

udbetaling af tilskud. 

 

 

Bemærkninger til bekendtgørelsen 

 

§ 3, stk. 1 

Landbrug & Fødevarer skal ligesom tidligere år beklage, at det ikke er muligt for ansøger at vælge, 

hvorvidt man vil anvende pesticider i etableringsfasen eller ej. 

 

Den tidligere model (fra blandt andet 2018), hvor ansøger ved fravalg af brugen af pesticider kunne 

opnå et højere tilskud, gav mulighed for at vælge den løsning, der passede bedst til det givne 

projekt. Ved at fratage denne mulighed gøres skovrejsning på landbrugsjord mere 

omkostningstung, da det øger behovet for mekanisk renholdelse i etableringsfasen og eventuel 

efterbedring.  

 

§ 3, stk. 2 

Det er positivt, at ansøger gives valgfrihed i forhold til etablering med dybdegående 

jordbearbejdning. Dog vil prioriteringskriterierne i høj grad betyde, at projekter med brug af 

dybdegående jordbearbejdning vil have svært ved at opnå tilskud. Dette er uhensigtsmæssigt i 

forhold til ansøgernes muligheder for valg af den etableringsmetode, som vil passe bedst på det 

givne areal.  

 

§ 5, stk. 1: 

Landbrug & Fødevarer skal henstille til at ansøgningsfristen udvides eller flyttes til senere på året i 

det perioden 1. juli til 31. august i høj grad falder sammen med sommerferieperioden. Samtidig er 

der kun relativt kort tid for ansøger at indhente høringssvar fra kommuner og lokale museer i lyset 

af, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli og vejledning m.v. ikke er udsendt endnu. 

 

I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer endnu en gang pege på det uhensigtsmæssige i, at 

ansøger selv skal foretage høringer af kommuner og museer. Med ændringen, der blev gennemført 

samtidig med at ordningen skiftede ophæng fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen i 2019, blev 

ansøgningsprocessen mere byrdefuld og tidskrævende for ansøger.  

 

§ 12, stk. 1 

Tilskudssatserne er ikke justeret siden, man i 2018 nedsatte tilskuddet fra 32.000 kr. pr. ha. til 

28.000 kr. pr ha for etablering af løvskov i forbindelse med, at der blev givet mulighed for 

anvendelse af pesticider. Da man i 2019 genindførte et forbud mod pesticider, blev dette dog ikke 

ledsaget af en tilsvarende opjustering af tilskudssatsen.  

 

Sammenholdes dette med stigende priser på planter, er der efter Landbrug & Fødevares opfattelse 

behov for, at man genbesøger tilskudssatserne eller overvejer en evt. justering i kravet til 

planteantal.  

 

Øvrigt: 
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Der bør i forbindelse med udarbejdelse af vejledning tilvejebringes et fyldestgørende kortmateriale, 

som viser relevante udpegninger og afgræsninger, der har indflydelse på mulighederne for at søge 

tilskud til skovrejsning.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4652 

M +45 2299 8483 

E KPO@lf.dk 


