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Miljø- og Fødevareministeriet 

Naturstyrelsen 

Tilskud og Projekter 

Att.: Kresten Petersen 

Høring af udkast til Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 

 

Landbrug & Fødevarer har som medlem af Skovrådet fået ovennævnte i høring med frist den 4. 

maj. Organisationen har følgende bemærkninger: 

 

Indledende bemærkninger: 

Landbrug & Fødevarer har den 29. april afsendt høringsvar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud 

til privat skovrejsning. I dette høringssvar indgik en del bemærkninger, der også vedrører 

vejledningen. Dette skyldes, at flere forhold af central betydning for ordningen, fx 

støtteberettigelseskriterier, tilskudssatser, ansøgningsfrister m.v. ikke fremgik af bekendtgørelsen, 

men kun af vejledningen.  

Dette betyder, at en række af Landbrug & Fødevarers bemærkninger fra høringssvar til 

bekendtgørelsen vil blive gentaget i nærværende høringssvar, ligesom der også vil være punkter 

der uddybes yderligere i forhold til høringssvaret af 29. april.  

 

Landbrug & Fødevarer skal også indledningsvist bemærke, at der forekommer uhensigtsmæssigt, 

at ordningen (bekendtgørelse og vejledning) ikke i højere grad er bygget op på samme måde som 

øvrige tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. Landbrug & Fødevarer opfordrer på denne 

baggrund Naturstyrelsen til at gå i dialog med NaturErhvervstyrelsen for at sikre den størst mulige 

grad af ensartethed i ordningerne. 

 

Bemærkninger til de enkelte afsnit i vejledningen: 

 

Indledning: 

I afsnittet ”Hvad er nyt....” fremgår af dot 3, at ”skovrejsning i områder, der bidrager til 

implementeringen af vandrammedirektivet opnår høj tilskudssats”. 

 

Vandrammedirektivet fastlægger mål for både overfaldevand og grundvand, og derfor er det 

Landbrug & Fødevarers klare opfattelse, at en indsats for grund- og drikkevandet jf. 

prioriteringskriterie 3 (afsnit 4.4.3) også vil bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet.  

 

Hvis det fastholdes, at det kun er projekter beliggende inden for hovedvandoplande med 

indsatsbehov, der kan opnå den høje indsats, vil der være tale om en favorisering af 

drikkevandprojekter inden for hovedvandoplande med indsatskrav i forhold til drikkevandsprojekter 

beliggende i hovedvandoplande uden indsatskrav (se endvidere bemærkninger til afsnit 4.4).  

 

Hvis prioriteringskriterierne og støttesatserne fastholdes, bør formuleringen i 3. dot som minimum 

ændres til: Skovrejsning i hovedvandoplande med indsatsbehov (N-reduktion), opnår høj 

tilskudssats. 
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Afsnit 2 - Tilskudssatser: 

Udover en potentiel uheldig økonomisk favorisering af drikkevandsprojekter inden for 

hovedvandoplande med indsatsbehov, fastlægger tilskudssatserne også, at der ikke kan opnås 

tilskud til plantning af nål inden for hovedvandoplande med indsatsbehov.  

 

Landbrug & Fødevarer finder ikke, at der er tilstrækkeligt fagligt grundlag for at lave en sådan 

sondring mellem løv og nål, da undersøgelser viser, at N-udvaskningen fra nåleskov er på samme 

lave niveau som fra løvskov. Undersøgelser foretaget af Per Gundersen, Københavns Universitet 

viser blandt andet, at N-udvaskningen i nåletræsbevoksninger kan være lavere end under 

løvtræsbevoksninger (Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering, Gundersen 

2008) 

 

På denne baggrund finder Landbrug & Fødevarer, at der bør åbnes mulighed for tilskud til 

etablering af kulturer med nåletræarter indenfor hovedvandoplande. Hvis der holdes fast i, at der 

kun kan søges tilskud til løv i hovedvandoplandene med reduktionsmål vil dette kunne føre til, at 

der plantes løvtræer på arealer, der evt. ikke er egnede hertil samtidig med, at der ikke er sikkerhed 

for, at der opnås den bedste indsats i forhold til formålet med ordningen.  

 

Det fremgår ikke af vejledningen, hvorvidt tilskudssatserne er maksimumsatser (faste priser), 

hvilket kræver at der efterfølgende skal indsendes fakturaer ind til styrelsen eller om der er tale om 

tilskud efter ”standardomkostninger”, hvilket betyder, at der ikke skal indsendes bilag i forbindelse 

med udbetaling. Dette bør som minimum uddybes i forbindelse med vejledningen. 

 

Afsnit 4.4 - Prioritering af ansøgninger: 

 

Afsnit 4.4.3 – Beliggenhed - drikkevandsinteresser 

Skovrejsning er et kvælstof-virkemiddel, der er hensigtsmæssigt at anvende, der hvor der ikke 

findes oplagte muligheder for at anvende målrettede virkemidler der øger retentionen ift. 

overfladevande (typisk områder hvor vand ikke afledes via grøfter og dræn). Skovrejsning bør 

således primært prioriteres i områder, hvor det er nødvendigt med ”flade-løsninger” – altså steder 

hvor man ikke kan finde løsninger på overfladevandsproblemstillingerne med andre mere 

målrettede indsatser (minivådområder, vådområder, etc.). 

 

På denne baggrund er skov et godt virkemiddel i områder, hvor der skal gøres en 

grundvandsindsats, og det kan derfor overvejes, om der bør ændres på de opstillede 

prioriteringskriterier.  

 

Med vægtningen af prioriteringskriterierne, hvor beliggenhed inden for et hovedvandopland med 

kvælstofreduktionsmål vægtes 60 pct. mens beliggende inden for drikkevandsområder kun vægtes 

med 10 pct., vil der kunne ske en uhensigtsmæssig nedprioritering af visse områder.  

 

Som eksempel kan næves Djursland, hvor det af bilag 4 fremgår, at der ikke er nogen 

kvælstofreduktionsmål. Det vil betyde, at et skovrejsningsprojekt her vil opnå 0 point på dette 

kriterie, hvilket vil vægte med 60 pct. i den samlede prioritering. Så selvom der vil være mange 

områder på Djursland, hvor skovrejsning vil være et oplagt som det mest hensigtsmæssige værktøj 

til sikring af grundvand, vil det være meget vanskeligt at opnå støtte efter denne bekendtgørelse. 

Dette skal sammenholdes med, at projekter på fx Djursland efter de foreslåede støttesatser kun vil 

kunne modtage den lave støttesats.  
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På denne baggrund skal Landbrug & Fødevarer henstille til, at prioriteringskriterierne gentænkes, 

således at drikkevands- og grundvandbeskyttelsen vægtes højere – ikke mindst i lyset af 

skovrejsningens værdi i forhold til grundvandsbeskyttelse.  

 

Afsnit 4.4.4.- Klimatilpasning. 

Det fremgår ikke af vejledningen, hvad der forstås ved klimatilpasningshensyn. Dette bør beskrives, 

således at ansøger har en mulighed for at imødekomme dette prioriteringskriterie. Hvis det 

udelukkende er op til den enkelte kommune at definere hvorvidt et projekt medfører integration af 

klimatilpasningshensyn bliver det meget uigennemskueligt for ansøger og svært at udfordre 

efterfølgende, hvis ansøger ikke måtte være enig i kommunens vurdering.  

 

Afsnit 5.1 – Udbetaling 

 

Afsnit 5.1.3 – Grundbetalingsordningen 

Det fremgår af vejledningen fremgår, at skovrejsningsarealer, der får tilskud under denne 

tilskudsordning vil være omfattet af artikel 32 i forordning 1307/2013, hvilket betyder, at arealerne 

kan få grundbetaling uden at opfylde de almindelige støttebetingelser for grundbetaling. Landbrug & 

Fødevarer finder dette positivt. 

 

Det er dog nødvendigt, at det tydeligt fremgår både af bekendtgørelse og vejledning, hvilke 

betingelser, der skal være opfyldt for at modtage grundbetaling til arealerne, samt hvor længe det 

kan forventes, at det er muligt at modtage grundbetaling til arealerne. I den forbindelse er det vigtigt 

at være opmærksom på, at artikel 32 som udgangspunkt er gældende i det nuværende regelsæt for 

den fælles landbrugspolitik, som gælder i perioden 2014-2020, og at der ikke er nogen garanti for 

hvordan det regelsæt, der vil gælde fra 2021 og frem vil komme til at se ud. 

 

Selvom det fremgår af vejledningens tekst, at ”Mulighederne for at opnå grundbetaling til arealer 

med skovrejsning følger de enhver tid gældende regler for grundbetaling” bør det gøres tydeligt for 

lodsejer, hvis der er en risiko for, at grundbetaling ikke kan modtages på et senere tidspunkt 

således, at der sker en korrekt forventningsafstemning hos lodsejer. 

 

Det fremgår, af teksten, at ”arealer tilplantet med tilskud efter denne ordning, kan anvende som 

grundlag for udbetaling af støtte efter grundbetalingsordningen”. Med dette forstås, at alle projekter, 

der opnår over 0,2 point jf. afsnit 4.4, betragtes som værende direktivimplementerende og derved 

berettiget til grundbetaling efter artikel 32. Hvis dette ikke er tilfældet, bør det fremgå tydeligt af 

vejledning og bekendtgørelse. 

 

Afsnit 6 – Kontrol: 

Af vejledningsteksten frem går, at der vil blive gennemført administrativ kontrol af alle anmodninger 

om udbetaling af tilskud samt yderligere kontrol af en stikprøve af anmodningerne. Der står videre, 

at sager derudover kan komme til kontrol, hvis der på baggrund af sagsbehandlingen og den 

administrative kontrol opstår tvivl om tilsagnsgrundlaget. Det er dog uklart, hvad kontrollen kan 

indebære og hvilke overtrædelser, der leder til hvilke sanktioner.  

 

Dette bør derfor uddybes, og det ville i forhold til sanktioner være nyttigt med en vis 

tolerancetærskel i forhold til fx arealindtegning. I og med det hverken i bekendtgørelse eller 

vejledning er beskrevet, hvordan kontrollen og sanktionering vil foregå, så bør det uddybes, så 

ansøgere kan forberede sig herpå. 
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Afsnit 6.3 - Krydsoverensstemmelseskontrol 

I vejledningens kapitel 6.3 omtales krydsoverensstemmelseskontrol. Der står ”En overtrædelse af 

krydsoverensstemmelseskrav kan medføre reduktion i årets udbetaling af støtte under 

landdistriktsprogrammet, herunder tilskud til privat skovrejsning”. Da tilskuddet under ordningen vil 

blive udbetalt på én gang, når projektet er tilplantet og hegnet er anlagt (jf. vejledningens kapitel 

5.1.1.), så er det vigtigt, at præcisere i hvilket år, der er risiko for KO-træk, og begrænse risikoen for 

støttetræk til dette ene år.  

 

Afsnit 6.4 – Tilbagebetaling af tilskud og administrative sanktioner 

Af afsnit 6.4 fremgår, at manglende opfyldelse af støttebetingelser eller forpligtelser, kan 

sanktioneres. Samtidigt er der ikke i bekendtgørelsen en præcisering af hvilke forpligtelser, der skal 

overholdes. Det er uhensigtsmæssigt at ansøger på baggrund af bekendtgørelsesteksten ikke kan 

forudsige hvilke forpligtelser, der er gældende. Det er fx uklart, om der er krav om opfyldelse af 

tilbudsloven og skiltekrav i forhold til ordningen, hvilke krav, der er i forhold til opbevaring af bilag 

m.m. I tilfælde af, at det er relevant for ordningen, så bør ansøgere naturligvis vejledes herom helt 

konkret, så de ikke senere risikerer en sanktion som følge af manglende opfyldelse heraf. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

                                                                              
Karen Post     

Chefkonsulent      

Vand og Natur      
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