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Høring over udkast til vejledning om tilskud til privatskovrejsning 2020 - j.nr. 20-0162-000007 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 24. juni 2020 og har følgende 

bemærkninger: 

 

Side 6 – kapitel 3.5 Skovens areal 

Det bør fremgå af teksten, hvilke regler, der ligger til grund for, at der ikke kan tilføres gødning til 

arealer, hvor der etableres ny skov med tilskud til privat skovrejsning. 

 

Side 7 – kapitel 3.7 Plantning 

Det bør uddybes, hvad der forstås ved ”levende planter”. Skal de være levende på tidspunktet for 

plantning eller skal de være levende i en længere periode efter plantning? I giver fald bør det 

fremgå på, hvilket tidspunkt kravet til plantetallet skal være opfyldt.  

 

Side 8 - kapitel 3.10 Nåleskov og ekstensiv løvskov 

Mon ikke overskriften bør være Nåleskov og ekstensiv nåleskov? 

 

Side 14 – kapitel 4.5 Hvornår må du begynde dit projekt 

Der bør i afsnittet, der starter med ”Du skal dog indhente…” være en henvisning til, at der kan 

læses mere om reglerne for indhentning af tilladelser m.v. fra offentlige myndigheder i kapitel 9. 

 

Side 20 – kapitel 4.10.1 Oversigt over støtteberettigelse 

For at sikre sammenhæng med den foregående tekst bør overskriften være ”Oversigt over kriterier 

for støtteberettigelse”. 

 

Side 30 ff. – kapitel 6.8 – 6.13 Reglerne vedr. skilte 

Afsnittene om skiltning forekommer unødvendigt fyldestgørende. I stedet for en generel 

gennemgang af skiltereglerne bør teksten være målrettet den aktuelle ordning, og det bør klart 

fremgå i hvilke tilfælde, der er krav om skiltning ved et skovrejsningsprojekt. 

 

Det kan således være vanskeligt for ansøger at gennemskue om et skovrejsningsprojekt er 

omfattet af fx reglerne i kapitel 6.9.3 (infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde). Hvis et 

skovrejsningsprojekt ikke er omfattet af disse regler, bør beskrivelsen udelades. Hvis et 

skovrejsningsprojekt modsat falder ind under ”infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde” bør 

dette fremgå tydeligt.  

 

I forbindelse med fejl eller unøjagtigheder i forbindelse med skiltning bør ansøger gives mulighed 

for at rette op på den manglende eller ukorrekte skiltning inden der sanktioneres.  
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Side 48 – kapitel 10 Grundbetaling under artikel 32 

Det bør i højere grad fremgå af teksten i hvilke tilfælde, der kan søges om grundbetaling under 

artikel 32. Selvom det måske ikke er muligt at lave en uddybende beskrivelse af, hvad der indgår i 

undtagelsesbestemmelserne i artikel 32 og hvornår dette kan være relevant for et 

skovrejsningsprojekt., bør det være muligt at komme med nogle eksempler, overordnede 

beskrivelser eller lign. og så henvise til, hvor der kan læses mere.  
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