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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 18. maj 2021 og har følgende
bemærkninger.
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.
Især er der behov for at fremme N-effekten af de kollektive virkemidler - herunder skovrejsning. Det
kan på denne baggrund foreslås, at prioriteringen strammes yderligere op mht. til placering i
oplande med indsatskrav og i forhold til retentionen. For sidstnævntes vedkommende kan det fx
udmøntes, således at der i prioriteringsskemaet ikke tildeles point til arealer med under 60 pct.
retention.
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.
I den forbindelse er det 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, hvilket i realiteten gør det
vanskeligt at vælge dette virkemiddel, der reelt set vil kunne være den mest hensigtsmæssigt på et
givent areal.
I forhold til de nye afstandskrav i bekendtgørelsens § 11, skal Landbrug & Fødevarer opfordre til, at
der gives mulighed for evt. at dispensere fra disse krav, hvis helt særlige forhold taler herfor og det
ikke vil medføre en forringet beskyttelse af fortidsminder eller beskyttet natur.
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Endvidere skal Landbrug & Fødevarer fremhæve, at det er afgørende, at der sker en hurtig og
effektiv sagsbehandling af både tilsagn og udbetaling på tilskudsordningen. Det er endvidere vigtigt,
at tilskudsordningen understøttes af et brugervenligt og driftssikkert IT-system og at evt. ITmæssige udfordringer ikke ender med at skabe problemer for ansøgerne.
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