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Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotholmsgade 12 

1060 København K 

 

Høringssvar er sendt elektronisk til mfvm@mfvm.dk, carp@mfvm.dk, mik@mfvm.dk og 

anmsn@mfvm. 

  

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedrørende Lov om Klima-Skovfond (journalnummer 

2020-16152) 

 

Vi fremsender hermed Landbrug & Fødevarers bemærkninger til den høring Miljø og 

Fødevareministeriet har udsendt d. 4. september 2020 med udkast til Lov om Klima-Skovfond. 

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for et klimaneutralt fødevareerhverv i samspil med Danmark. Vi vil 

levere klimaløsninger til gavn for Danmark og resten af verden. Vi ved, at klimaløsninger skabes 

bedst i et samspil mellem erhvervslivet, forskningsinstitutioner og det offentlige system. Derfor er vi 

glade for en Klima-Skovfond, hvor rammerne skabes for, at samarbejdende aktører netop kan 

bidrage med klimaløsninger.  

 

En af vejende derhen er bl.a. omlægning af kulstofrige lavbundsjorde fra landbrugsproduktion, sådan 

som der arbejdes med i denne Klima-Skovfond. Landbrug & Fødevarer har sammen med Danmarks 

Naturfredningsforening foreslået at der udtages op mod 100.000 ha. fra landbrugsproduktion. Dette 

er et vigtigt klimatiltag både inden for fødevareerhvervet selv, men også for at kunne indfri målet om 

at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 ift. niveauet i 1990. Det kræver 

dog flere og større indsatser for at sikre denne omlægning af kulstofrige lavbundsjorde, og her vil en 

Klima-Skovfond kunne blive et essentielt værktøj. Derfor bakker Landbrug & Fødevarer varmt op om 

oprettelsen af en Klima-Skovfond, da den er et vigtigt bidrag til at skabe nye klimaløsninger og indfri 

de danske klimamål.  

 

I forbindelse med lovforslaget har vi en række bemærkninger, som er skitseret herunder.  

  

Generelle bemærkninger 

Klima-Skovfonden skal sikre fremdrift af skovtilplantning og omlægning af kulstofrige lavbundsjorder 

Landbrug & Fødevarer ønsker, at Klima-Skovfonden skal bidrage markant til at sikre fremdrift i at 

indfri målsætningerne om skovtilplantning, såvel som omlægning af kulstofrige lavbundsarealer. Der 

bør derfor sætte specifikke mål i fonden i form af leverancer af klimaeffekter. Ligeledes bør 

bemyndigelsen til at foretage kapitalindskud udvides til at være årlige indskydelser, som skal sikre 

leverancerne.  

 

Prioritering mellem fondens forskellige formål 

Der er lagt op til, at Klima-Skovfonden skal støtte både plantning af ny skov og skovbryn, og 

udtagning af kulstofrige lavbundsjorde. I forbindelse med disse formål vil vi opfordre til, at fonden 

prioriterer anvendelsen af penge til områder, hvor man får mest klimaeffekt med hensyn til 

sideeffekter som biodiversitet og miljø.  

 

Desuden vil det være nødvendigt med gennemsigtighed i, hvordan fonden prioriterer mellem de 

forskellige muligheder til støtte ift. fx plantning af skovbryn og demonstrationsprojekter og udtagning 

af lavbundsjord. Det er dog vigtigt at dette sker simpelt uden store bureaukratiske byrder for fonden.  

 

Udfordringer med målinger af drivhusgasudledninger fra LULUCF 

Der er et stort fokus i lovforslaget på at kunne vise og følge de reduktioner, som fondens projekter 

giver. Her skal der gøres opmærksom på den kompleksitet, der er ved at måle emissioner inden for 

LULUCF, og de store udsving, som der kan være inden for dette område. Fx kan vejret påvirke 

emissioner, som det bl.a. er set i tørkeår som 2018. Derfor bør dette undersøges med forsigtighed, 

og man kan med fordel arbejde med gennemsnit over femårs-perioder eller lign. gennemsnit over 

perioder. Det bør ligeledes fremgå klart, at udsving som følge af særlige vejrforhold eller andre 

årsager, der ikke er under lodsejers kontrol, ikke må komme en lodsejer til last ved fx krav om 

tilbagebetaling af støtte.  
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Det er dog vigtigt, at fondens ressourcer bruges til formålet om at etablere skov og omlægge arealer 

frem for at bruges på monitorering og klimabogføring. Derfor opfordres der til at det skal være en 

simpel og ressourceeffektiv monitorering af projekters reduktion af emissioner.   

 

Fokus på synergieffekter til miljø og biodiversitet 

Forslaget til Lov om Klima-Skovfond synes at spille godt sammen med tankerne om multifunktionel 

jordfordeling, men tingene skal gribes an på enkelt og effektiv måde. Da der er ”kamp” om pladsen 

på de eksisterende landbrugsjorder, er det nødvendigt at tænke i synergi, hvor det er muligt, så 

landbrugsproduktionen i området, hvor der omlægges arealer, berøreres absolut mindst muligt.  

 

I forbindelse med planlægning og udførelse af projekter i regi af Klima-Skovfonden skal Landbrug & 

Fødevarer henstille til, at der tages højde for, om der som følge af sådanne projekter kan udvikle sig 

ammoniakfølsom eller anden beskyttet natur, der på sigt ville kunne afkaste restriktioner for 

naboejendomme i forhold til husdyrlovens specifikke ammoniakregulering m.v. Hvis et projekt 

vurderes at kunne medføre restriktioner for nærved liggende landbrugsbedrifter bør projektet 

genovervejes og evt. justeres, således at potentielle konflikter minimeres. Alternativt bør det sikres i 

regi af fonden, at berørte landbrugsbedrifter kompenseres for deres potentielle tab. 

 

Behov for klare retningslinjer 

I forbindelse med gennemførelse af projekter med udtagning af lavbundsarealer, skal der foreligge 

helt klare retningslinjer for, hvad der skal ske, hvis det viser sig, at projekterne efter deres 

gennemførelse får andre konsekvenser – for fx vandstandsforhold i eller uden for projektområder – 

end forudset i projektets forundersøgelser. Disse retningslinjer skal blandt andet fastlægge, hvordan 

lodsejere, der berøres af sådanne forhold, kompenseres, eller om der i givet fald skal foretages 

efterfølgende ændringer i vandstandsforholdene. Det skal fremgå tydeligt af projektbeskrivelse m.v., 

hvem der har ansvaret for vandstanden i området. 

 

Manglende incitamenter til varig udlægning af arealer til naturformål 

Mange landmænd ønsker at udlægge arealer til natur, men vi mangler i Danmark i dag en ordning, 

som giver incitament til at udlægge omdriftsjord til fri succession (naturlig udvikling med mindst mulig 

menneskelig indblanding). Under fri succession vil de fleste arealer blive træbevoksede af sig selv, 

helt uden plantning (investering i træer og kørsel med maskiner til klargøring af jorden samt 

efterfølgende radrensning). I dag bruges der meget energi på at holde skov væk fra lysåbne arealer, 

f.eks. gennem Natura 2000-ordningen, hvor der gives støtte til rydning af lysåbne arealer.  

 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Afsnit 1, side 8 

Det fremgår af bemærkningerne, at ”Fondens støtte må derfor ikke overlappe eller erstatte, men 

skal supplere tilsvarende statslige indsatser med skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i 

forbindelse her med”. 

Det fremgår dog ikke nærmere, hvordan man vil sikre, at dette efterleves, da det kan være svært at 

fastslå om et projekt, der søges om i klima-skovfonden, ville være blevet realiseret på anden måde. 

Der kan være behov for en nærmere uddybning af dette kriterie.  

Afsnit 2.1.2, side 10 

Det fremgår, at en tredjepart vil skulle monitorere projekters klimaeffekter. Her er det særligt vigtigt 

med gennemsigtighed i forhold til både effekter og beregningsmetode. Der er en stor kompleksitet 

forbundet med måling af emissioner fra lavbundsjorde, såvel som skov. Ligeledes kan der ske store 

udsving netop inden for dette område. Fx kan vejret påvirke emissioner, som det bl.a. er set i 

tørkeår som 2018. 

Afsnit 2.2.2.2 side 18 
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Det fremgår, at en ansøgende lodsejer vil kunne trække sin ansøgning tilbage, hvis ikke donors 

eller investors betingelser kan accepteres af ansøger. Det bør endvidere fremgå, at en lodsejer på 

et hvert tidspunkt kan trække sin ansøgning tilbage, hvis der er andre forhold, der betyder, at 

ansøger ikke ønsker at indgå i projektet. Det kan fx være, hvis fonden i forbindelse med 

udarbejdelse af et konkret projekt ønsker at opstille vilkår i forbindelse med den efterfølgende 

forvaltning af arealet, som ikke er forenelige med lodsejeres ønsker. 

Det fremgår endvidere på side 19, at fonden jf. § 5, stk. 5 som vilkår for støtte kan fastsætte 

supplerende krav om tinglysning af andre byrder m.v. I disse tilfælde bør omfanget af byrder m.v. 

indgå i den betaling, som lodsejer modtager – fx i forbindelse med udtagning af et areal. Hvis de 

tinglyste byrder m.v. går ud over de krav, som normalt stilles ved andre lignende projekter, skal 

bestemmelsen om, at kompensation for tabt indtægt skal følge kendte tilskudsniveauer (jf. afsnit 

2.2.2.1 side 15), kunne fraviges. 

Afsnit 2.5.2, side 30 

Det fremgår af lovens § 15, og bemærkningerne i afsnit 2.5.2, at støttemodtager eller lodsejer i hele 

støtteperioden skal kunne afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for de modtagne støtte 

foranstaltninger fortsat opfyldes. Det fremgår dog ikke, hvad der forstås ved ”støtteperioden”. Der 

bør opstilles klare retningslinjer for, hvor længe evt. vilkår m.v. skal opretholdes, og i hvor lang tid 

en lodsejer kan være forpligtet til at afgive erklæring m.v. Det bør også fremgå, hvordan man skal 

forholde sig i tilfælde af, at et areal skifter ejer.  

Afsnit 2.6.2, side 31 

Det fremgår, af lovens § 17 og bemærkningerne i afsnit 2.6.2, at fonden kan fremsætte krav om, at 

støtte helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis støttebetingelserne af forskellige årsager ikke 

overholdes. Det fremgår dog ikke i hvor længe efter et projekt er effektueret, at der kan stilles krav 

om tilbagebetaling eller, hvad der gælder i forbindelse med ejerskifte m.v. Dette bør fremgå tydeligt 

at bestemmelserne.  

Til §4 

Kulstoflagring i skov er ikke en lineær proces med lige meget lagring hvert år. De første år vil 

akkumuleringen være lille, og det bør derfor overvejes, hvordan salg af CO2-enheder skal foregå, 

sådan at der ikke sælges flere CO2-enheder, end skoven reelt optager i det pågældende år. 

Til §14 

Det er meget ressourcetungt at monitere drivhusgasudveksling og kulstoflagring i økosystemer. 

Fondens midler bør anvendes til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde frem for at gå til 

papirarbejde og rapporter. Derfor er det essentielt at der laves en enkelt og ressourceeffektiv 

monitorering. Der bør overvejes at afsætte separate ressourcer til dette for at sikre, at fondens 

ressourcer bruges på skovrejsning og udtag af kulstofrig lavbundsjord.  

Hvis der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Stein Knudsen 

Konsulent 

 

Miljø / Klima / Bæredygtighed 

 

E mste@lf.dk 
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