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Miljø- og Fødevareministeriet 

Landbrugsstyrelsen 

euogerhverv@lbst.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål – (j.nr. 

20-0162-000005) 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående bekendtgørelse i høring med frist den 14. april 

2020 og har følgende bemærkninger: 

 

Overordnede bemærkninger: 

 

Som Landbrug & Fødevarer også tidligere har påpeget er det beklageligt, at der hverken i denne er 

andre ordninger er nogen mulighed for samhegning og samgræsning med lysåbne arealer, såsom 

heder, enge, overdrev eller moser. 

 

Samhegning vil give den største biodiversitetseffekt. I naturlige græsningssystemer bevæger 

dyrene sig i både skov, krat og på lysåbne arealer, hvilket skaber en naturlig dynamik, hvor 

overgangszoner skabes, hvilket er til gavn for biodiversiteten. I mange skove vil der helt naturligt 

ikke være et tæt plante-/bunddække, og dyrene vil veksle mellem lysåbne arealer og skovpartier, 

hvor det vil være muligt for dem at hente henholdsvis græs og urter, og blade og grene fra træer og 

buske. Dertil kommer, at skovene kan fungere som ly og læ for dyr i helårsgræsning, samt at et 

varieret fødeudvalg giver dyrene mere at stå imod med, når der ikke tilskudsfodres. Det er 

naturmæssigt meget hensynsfuldt at der ikke må tilskudsfodres under ordningen.   

 

Samtidig er det mere simpelt for dyreholder, at dyrene kan bevæge sig mellem lysåbne arealer og 

skovarealer, da fødegrundlaget til tider kan være sparsomt på skovarealer. Der vil i de fleste skove 

opstå flaskehalse i fodermængden om vinteren. Denne situation kan dyrene selv håndtere, hvis de 

har adgang til naturarealer uden for skoven. Ved samhegning ville skovene desuden kunne fungere 

som ly og læ for vintergræssende dyr på de lysåbne arealer.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor henstille til, at Landbrugsstyrelsen fremadrettet arbejder for at 

finde løsninger, der kan understøtte en sådan samgræsning af lysåbne arealer og arealer i skoven. 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser: 

 

§ 1, stk. 2: 
”Sikrer og fremmer skotilknyttede arter”. Stavefejl 
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§ 3, stk. 1, 4) 

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, hvis et projekt får utilsigtede konsekvenser.  

 

§ 4, stk. 4 

Uddyb gerne - evt. i vejledningen – hvornår det kan vurderes at en bevoksning kan have 

naturmæssig gavn af stævningsdrift.  

 

§ 16, stk. 3, 2: 

Det forekommer meget arbejdsmæssigt tungt og dyrt for ejere med store arealer at skulle foretage 

en GPS-registrering samt en fysisk afmærkning af de træer, der udpeges til naturligt henfald.  

 

Bilag 1: 

E: 

Der bør også være mulighed for at indtegne arealer i ”Tast selv”, da det vil være nemmere for de 

lodsejere, der i forvejen har alle deres arealer indtegnet i dette system. 

 

 

Bilag 2: 

Der henvises flere steder i bilaget til forkerte numre på andre bilag. 

 

F: 

”Der skal bevares 5-20 træer pr. hektar til naturligt henfald” 

 

Dette virker ufleksibelt, da der i naturlige skove vil være skovlysninger, som nemt kan være større 

en 1 ha., og samtidig kan der være partier hvor træerne vil stå tættere end 20 træer/ha – og dette 

ville især være tilfældet i skove med græsning. I stedet kunne anvende et gennemsnit for 

projektarealet, eller et indeks hvor de gamle og store træer vægtes højt. Der er rigtig mange 

planter, laver, svampe og insekter tilknyttet skovlysninger, og med et krav om tæthed af træer 

motiverer ikke at skovejer bevarer og skaber skovlysninger.  

 

”Træerne skal have en diameter på mindst 25 cm of skal udgøre en del af kronetaget i 

bevoksningen” 

 

Præciser gerne om der kun er tale om levende og bladsættende træer. Biodiversitetsmæssigt 

værdifulde træer er ofte gamle med døde partier og en meget spinkel krone. De vil derfor ikke 

udgøre en reel del af kronelaget.  

 

Bilag 3 

 

§ 4, skovgræsning 

 

”Afgræsningen skal ske med husdyr. Ved husdyr forstås i denne bekendtgørelse kvæg, får og 

heste.” 
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Får kan være problematiske i naturforvaltningen, da de har et græsningsmønster som reducerer 

mængden af blomster på arealet, hvilket skader biodiversiteten.  Er der en faglig begrundelse for at 

der kun undtagelsesvis må anvendes geder og svin?  

 

”Arealet skal fremstå afgræsset i tilsagnsperioden” 

 

Præciser gerne hvad der menes med afgræsset. Vegetationen og græsningseffekt i en skov kan 

ikke afkodes som på et lysåbent areal. Skovgræssende dyr lever af underskov, som er en varieret, 

ikke-fladedækkende struktur bestående af mosaikker af buske småtræer og græs- og 

urteforekomster. Det er derfor ikke muligt at kontrollere græsningen efter samme metode, som man 

anvender på arealer med plejegræs-tilsagn.  

 

Der bør tages udgangspunkt i den videnskabelige litteratur for at angive hvad et godt dyretryk er for 

forskellige skovnaturtyper. Dyretrykket er en meget vigtig detalje, der kan sikre den positive effekt 

på biodiversiteten på projektarealet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand og Natur 
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