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Høring over udkast til bekendtgørelsen og vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2022
(j.nr. 22-12232-000005)

Landbrug & Fødevarer har modtage ovenstående i høring med frist den 9. maj 2022 og har
følgende bemærkninger.
Landbrug & Fødevarer bakker op om, at formålet med skovrejsningsordningen fortsat er at give
støtte til etablering af skov, der kan bidrage til kvælstofreduktion samt til beskyttelse af drikkevand
og binding af CO2.
I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer understrege, at det er afgørende med hurtig og
effektiv sagsbehandling af tilsagn og udbetalinger under skovordningerne. Både således at den
oparbejdede pukkel af sager nedbringes hurtigt samt at nye sager bliver behandlet hurtigt. Store
forsinkelser i sagsbehandlingen kan i værste fald afholde ansøgere fra at søge ordningen, hvilket vil
være uhensigtsmæssigt i forhold til de ønskede effekter af ordningen.
I forhold til overdragelser af tilsagn på ordningen, så er det positivt, at man på denne ordning
tillader at tilsagnet kan overdrages i forbindelse med ejerskifte. Såfremt kravet om overdragelse
også gælder de tilfælde, hvor ejer skifter CVR-nummer, så bør det fremgå helt klart af både
vejledning og tilsagnsbrev.
Det fremgår af §21, stk. 3, at ansøgning om overdragelse kan indsendes indtil 3 måneder efter
overtagelsesdatoen for arealet modsat andre ordninger under det danske landdistriktsprogram,
hvor der er store udfordringer med den praktiske håndtering af overdragelser. For at undgå tvivl om
den rette håndtering vil vi opfordre til at følgende udgår af §21 ”Ansøgning om overdragelse af et
tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af tilsagnet kan finde sted”, da
dette krav står i modstrid med kravet om at ansøgning skal indsendes senest 3 måneder efter
overtagelsesdatoen for arealet.
Vi vil opfordre til, at der også bliver en helt klar beskrivelse i vejledningen af den korrekte
fremgangsmåde i de tilfælde, hvor tilsagn skal overdrages.
I bekendtgørelsens §1 henvises til at ordningen gennemføres i overensstemmelse med EU’s
statsstøtteregler, men der henvises ikke til EU’s landdistriktsprogram i Danmark eller til
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landdistriktsforordningen på trods af at det i vejledningen (fx på side 5) fremgår, at ordningen er en
del heraf. Som følge heraf bør det overvejes at henvise til landdistriktsforordningen i
bekendtgørelsen.
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