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Miljø- og Fødevareministeriet¨
Landbrugsstyrelsen
euogerhverv@lbst.dk

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål – (j.nr.
19-23350-000004)
Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående bekendtgørelse i høring med frist den 8. april
2019 og har følgende bemærkninger:

I forhold til tidligere bekendtgørelser for ordningen er der ikke længere nogen formålsparagraf i
bekendtgørelsen. Dette forekommer uhensigtsmæssigt, da der kan opstå situationer, hvor det kan
være gavnligt at kunne præcisere formålet med ordningen.
Landbrug & Fødevarer skal endvidere påpege vigtigheden af, at det forhold, at tilskudsordningen til
skov med biodiversitetsforhold flyttes fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen, ikke komme til at
komplicere hverken ansøgning, udbetaling af tilskud eller kontrol for ansøger.
§ 2, stk. 1, 7)
Ordningen giver ingen mulighed for at samhegning med lysåbne arealer, såsom heder, enge,
overdrev eller moser, hvilket vil give den største biodiversitetseffekt. Samtidig vil det være mere
simpelt for dyrholder, at dyrene kan bevæge sig mellem lysåbne arealer og skovarealer, da
fødegrundlaget til tider kan være sparsomt på skovarealer. Skovene kan derud over fungere som ly
og læ for vintergræssende dyr.
Det bør derfor overvejes, hvordan ordningen fremadrettet også vil kunne understøtte en sådan
samgræsning af lysåbne arealer og arealer i skoven.
§ 3, stk. 1, 2)
I forbindelse med etablering af naturlige vandstandsforhold er det helt afgørende, at der sikres en
klar afgræsning af projektområder således, at naboarealer ikke berøres uhensigtsmæssigt af
ændringerne. Hvis der mod forventning måtte opstå en påvirkning af naboarealer, skal det sikres, at
der er klarhed over hvem, der har ansvaret herfor og der skal sikres kompensation til berørte
lodsejere. I den forbindelse bør det undtagelsesvist være muligt at give tilladelse til genetablering af
dræn – jf. § 16, stk., 2,2, hvis et projekt får utilsigtede konsekvenser.
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§ 6, stk. 2
”Stk. 2. Tilsagn om tilskud til skovgræsning jf. § 4, og ekstensiv skovdrift jf. § 5, nr. 1 kan ikke
kombineres.”
Som der præciseret i Bilag 3, § 4, så skal skoven på skovgræsningsarealet drives som ved tilskud
til ekstensiv skovdrift. For klarhedens skyld, bør dette også fremgå af bekendtgørelsen.
§ 13, stk. 9
”samme vare” bør ændres til ”tilsvarende” eller ”sammenlignelige”.
§ 15, stk. 3, 5):
Det bør nærmere specificeres i vejledningen at HNV, biotopplanregistrering, certificering o. lign.
sides stilles forbindelse med prioritering. Dette fremgår ikke helt tydeligt af bekendtgørelsen.
Bilag 1:
e.)
Det fremgår at dokumentation for arternes tilstedeværelse kan ske ved udtalelse fra kommune eller
organisation eller andre med kvalificeret kendskab til arternes levesteder.
Det bør i vejledningen uddybes, hvornår disse krav vurderes opfyldt således, at det på forhånd kan
vides om en ansøgning til kunne godkendes.
Bilag 2:
C:
Der henvises fejlagtigt til bilag 2 vedr. invasive arter. Der skal stå ”bilag 5”.
I forbindelse med forberedelse til skovgræsning vil det ikke altid være hensigtsmæssigt at rydde
brombærkrat, bregner, pilekrat og lignende. I skoven er de græssende dyrs fødekilder netop urter
og krat, de skal der ikke bruge et tæt plantedække af græs og urter, på samme måde som på de
mere lysåbne naturarealer. Der er rigtig mange laver, svampe og insekter forbundet med
brombærkrat og pilekrat, og man risikerer med dette krav, at rydningen skader biodiversiteten mere
end at gavne.
E:
Det bør præciseres – evt. i vejledningen – om der kan opnås tilskud til naturligt henfald til stående
dødt ved og træruiner m.v., eller om disse alene betragtes som dødt ved, der skal blive på
projektarealer jf. betingelserne i bilag 3 - § 5., nr.1.
Der henvises til forkerte bilag i sidste sætning. Der bør henvises til hhv. bilag 4 og 6.
Bilag 3
§ 4, skovgræsning
Det kan overvejes også at give mulighed for afgræsning med geder, da geder har en positiv effekt
på vedplantebiotoper, der skal overgå til mere biodiversitetsvenlig forvaltning.
Det bør uddybedes i vejledningen hvilke krav, der stilles til afgræsningen af arealerne, således at
lodsejer og dyreholder kan være sikre på, at overholde disse i forbindelse med kontrol.
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Bilag 7- tilskudssatser
Det bør fremgå af vejledningen, om tilskuddet til naturligt henfald opretholdes, hvis et træ inden for
den 20 årlige periode dør eller vælter.
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