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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022
Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 11. februar 2022.
Organisationen har følgende bemærkninger:
I forhold til tidligere versioner af bekendtgørelsen har det øget læsevenligheden at alle forpligtelser
m.v. er skrevet ind i selve bekendtgørelsesteksten i stedet for som tidligere at fremgå af forskellige
bilag.
Skovgræsning
Landbrug & Fødevarer skal fortsat beklage, at det ikke er muligt at lave projekter, der kombinerer
skovgræsning med afgræsning af lysåbne arealer. Både af hensyn til biodiversiteten samt
dyrevelfærdshensyn i forhold til læ og ly for græssende dyr, vil afgræsning af en kombination af
skov og lysåbne arealer, være en ubetinget fordel.
Vi skal derfor opfordre til at Landbrugsstyrelsen fortsat arbejder for at realisere muligheden for
samgræsning af forskellige areal-typer.
I forhold til forbuddet mod tilskudsfordring kan det være hensigtsmæssigt, hvis der åbnes op for, at
der i særlige tilfælde kan dispenseres fra dette forbud. Der er med de gældende regler mulighed for
at suspendere græsningen i kortere perioder af dyrevelfærdsmæssige årsager, hvis der fx ikke er
tilstrækkelig tilgængelig føde på arealerne. Denne mulighed kunne med fordel suppleres af en
mulighed for dispensation til tilskudsfordring.
Sagsbehandlingstider og udbetaling af tilskud
Tilskudsordningen til skov med biodiversitetsformål har lige som andre ordninger været ramt at
store udfordringer i forhold til både behandling af tilsagn samt udbetalingsanmodninger. Det er
afgørende for de private skovejeres likviditet, at Landbrugsstyrelsens udbetalinger er hurtige, og at
Landbrugsstyrelsen lever op til styrelsens egen strategi: ”Nemt, Enkelt og Til Tiden”.
Af Landbrugsstyrelseshjemmeside fremgår det, at der pr. 7. februar 2022 forsat mangler
behandling af 14 pct. af ansøgninger om tilsagn modtaget i 2020 og 62 pct. af ansøgninger fra
2021. Tilsvarende udestår 100 pct. af udbetalingsanmodninger både fra før 2021 og fra 2021.
Det fremgår af Landbrugsstyrelsens tilskudsguide yderligere, at kun 2% af udbetalinger for ”bioareal” er gennemført.
Hvis man ønsker at der fortsat skal være incitament hos private lodsejere til at søge om tilskud til
biodiversitetsskov, skal det sikres, at der i langt højere grad sker en hurtigt og effektiv behandling af
sagerne – både i forhold til ansøgninger og udbetalinger.
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Engangskompensation
Dele af tilskudsordningen er 20-årige tilskud, der udbetales over 20 år. Fra 2023 indføres
engangskompensation under den danske strategiske plan. Dette rejser spørgsmålet om, hvilken
betydning det kan få for lodsejere, der indgår i 20-årige ordninger i 2022, og der vil således være
behov for en afklaring samt information om dette.
Overdragelse af tilsagn
Det fremgår af bekendtgørelsens §30, at tilsagn kan overdrages ved ejerskifte.
Det fremgår af side 24 af vejledningen, at ”ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal sendes
hurtigst muligt og skal være modtaget i styrelsen straks efter den kommende nye tilsagnshaver har
underskrevet skemaet. Styrelsen skal påse rette ejerforhold inden udbetaling. Den nye ejer har
først ret til at indberette og modtage udbetalingen, når ejerskifteerklæringen er modtaget og
godkendt af styrelsen. Overdragelsen kan ikke godkendes med tilbagevirkende kraft.”
Landbrug & Fødevarer vil foreslå, at der åbnes mulighed for at overdragelser kan godkendes inden
for en given frist fremfor teksten om at overdragelse ikke kan godkendes med tilbagevirkende kraft.
Det bør også være muligt at overdrage tilsagn til andre efter dødsfald. Der står på side 24 at
indberetninger fra dødsboer kun tæller, hvis de er indsendt før dødsdatoen.
Registrering i statsstøtteregisteret
Det fremgår af kapitel 12.5 i vejledningen, at ”Fra 1. juli 2016 er styrelsen forpligtiget til at registrere
statsstøtte i Statsstøtteregistret. Det vedrører støtte på over 500.000 €, svarende til ca. 3,5 mio. kr.
Du skal som støttemodtager være bekendt med denne offentliggørelse i Statsstøtteregisteret.”
Denne tekst er irrelevant og misvisende, da det fremgår af vejledningens side 5 at ordningen er
finansieret under EU’s landdistriktsprogram, der ikke er omfattet af ovenstående register
Krydsoverensstemmelseskontrol
Det fremgår af afsnit 14.3 på side 29 at ordningen er underlagt krydsoverensstemmelseskontrol.
Det fremgår endvidere, at alle krydsoverensstemmelseskrav skal overholdes for hele ejendommen
(hele CVR-/CPR nummeret) med tilsagn om tilskud til miljøvenligt skovbrug under
landdistriktsprogrammet. Der er behov for en mindre indforstået og mere konkret præcisering af
hvad dette betyder for lodsejeren end en generel henvisning til Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
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