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Bemærkninger til høring vedrørende tilskudsordningen til privat skovrejsning 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til privat 

skovrejsning i høring med frist den 15. juni. 

 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen 

vedrørende ændring i måden hvor på, der skal søges om tilskud. 

 

Vi vil dog gerne benytte lejligheden til at henvise til bemærkningerne i vores høringssvar af 28. april 

2016 til ”udkast til bekendtgørelser om tilskud til privat skovrejsning” og særligt fremhæve to 

områder: 

 

Anvendelse af kulturtiltag (pesticider og dybdepløjning): 

Der blev med bekendtgørelsen i 2016 indført skærpede krav i forhold til anvendelse af pesticider og 

dybdepløjning. Pesticidfri dyrkning udløste i tidligere ordninger kompensation, og bortfald af denne 

vil kunne være med til at gøre ordningen mindre attraktiv.  

 

Samtidig vil der være arealer med så stort ukrudtstryk, at kemisk renholdelse er nødvendig. 

Anvendelsen vil være begrænset til en kort periode set i forhold til kulturens levetid og typisk med 

samme midler, som der hidtil har været anvendt på arealet (Roundup). Miljøbelastningen vil derfor 

blive meget lille. Gives denne mulighed ikke, vil der være risiko for, at kulturer ikke vil slå an, og der 

bør derfor være mulighed for at dispensere fra pesticidforbuddet.  

 

Der vil også være jorder, hvor dybdepløjning kan sikre en bedre kulturstart. Da dybdepløjning enten 

ikke eller kun i et meget begrænset omfang øger kvælstofudledningen fra arealet, foreslås denne 

mulighed åbnet. 

 

Prioritering af ansøgninger: 

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 det er optimalt at dette ikke prioriteres højere 

end det gør i bekendtgørelsen. 
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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. 

 

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.  

 

Herud over har organisationen følgende bemærkninger: 

 

Skiltning 

Som følge af vedtagelse af EU’s gennemførelsesforordning 2016/669 faldt kravet om skiltning fra 1. 

juli 2016 bort for landdistriktsprogrammets arealtilskudsordninger. Krav om skiltning er dog fortsat 

omtalt i bekendtgørelse og vejledning om skovrejsning, hvilket kan undre, da det må formodes, at 

bortfaldet af skiltekravet også vil omfatte skovordninger.  

 

Registrering i Statsstøtteregistret  

Det fremgår af vejledningen, at Miljøstyrelsen fra 1. juli 2016 er forpligtet til at registrere statsstøtte i 

Statsstøtteregistret. Det fremgår, at det vedrører støtte på over 500.000 €, svarende til ca. 3,5 mio. 

kr. Der står, at ”du som støttemodtager skal være bekendt med denne offentliggørelse i 

Statsstøtteregistret”. Hvordan hænger dette sammen med at tilskud givet i henhold til 

landdistriktsforordningen 1305/2013 er undtaget statsstøttereglerne jf. denne forordnings § 81? 

 

Forholdet til grundbetaling 

Det er positivt, at støttemodtagere fortsat kan modtage grundbetaling til arealer, der anvendes til 

skovrejsning, når de opfylder betingelserne under artikel 32 i forordningen 1307/2013. Det er dog 

afgørende, at tilskuddet håndteres på en enkel og bureaukratisk måde, så støttemodtagerne ikke 

risikerer forsinkelse af udbetaling af grundbetaling fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen pga. 

engagement i skovrejsningsprojekt. I den forbindelse er det vigtigt, at alle oplysninger om 

skovtilsagn er til rådighed i god tid i tast selv forud for åbning af ansøgningsrunden til grundbetaling 

1. februar. 
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