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Fra 2018 bliver der ændret i ansøgnings-

processen for arealer med tilsagn til Bæ-

redygtig skovdrift samt for arealer med 

tilsagn til Skov med biodiversitetsformål. 

Som følge af EU-krav skal alle arealbase-

rede tilsagnsordninger indtegnes med 

stor nøjagtighed, og for hvert enkelt areal 

må der ikke være forskel på størrelsen af 

det anmeldte henholdsvis det indtegnede 

areal. 

 

Tilsagn til Bæredygtig skovdrift ansøgt før 2016  

Hvis du har et tilsagn med faste årlige udbetalinger 

(også kaldet et arealbaseret tilsagn) til Bæredygtig 

skovdrift, som er ansøgt før 2016, skal du indtegne dit 

tilsagnsareal præcist i IMK. Størrelsen på det indtegne-

de tilsagnsareal må ikke være større end det registre-

rede tilsagnsareal. 

 

Miljøstyrelsen (MST) udarbejder et tilsagnslag til IMK 

på baggrund af indtegningerne i Fællesskemaet 2018. 

Fra 2019 kan der kun søges om udbetaling af tilskud til 

arealer inden for dette lag. Der skal derfor være særligt 

fokus på indtegningen i 2018, da den bliver grundlaget 

for alle fremtidige udbetalinger og evt. fysisk kontrol. 

Hvis du indtegner et areal, der er mindre end det regi-

strerede tilsagnsareal, kan det betyde, at dit tilsagn 

bliver nedskrevet permanent.  

 

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål vedr. dit tilsagn, 

skal du kontakte din lokale MST tilskudsenhed.  

 

Hvis én eller flere markblokke ikke passer til dit tilsagn, 

skal du indsende markblokændringsønske til LBST. 

Dette gør du direkte i IMK. Læs mere i Brugerguide til 

Internet Markkort 2018, afsnit 4.2. 

 

Du skal anmelde arealet på siden Skovtilsagn i Fælles-

skemaet. Du skal anvende afgrødekode 589: ”Bære-

dygtig skovdrift” eller 590: ”Bæredygtig skovdrift i Natu-

ra 2000-område”. Du kan læse mere i Brugerguide til 

Fællesskema 2018, afsnit 12, om hvordan du udfylder 

siden Skovtilsagn i Fællesskemaet.  

 

Tilsagn til Bæredygtig skovdrift ansøgt 2016 og 

tilsagn til Skov med biodiversitetsformål ansøgt 

2017 

Hvis du har et tilsagn med faste årlige udbetalinger 

(også kaldet et arealbaseret tilsagn), som er ansøgt i 

2016 eller 2017, har MST overført dine tilsagnspolygo-

ner til Landbrugsstyrelsen, så du kan se dem i IMK. Når 

du indtegner dine marker, bør du derfor kopiere dine 

tilsagnspolygoner – og derved overføre de korrekte 

arealer – til Fællesskemaet.  Temaerne findes i grup-

pen Privat skovtilskud i IMK: de hedder “Bæredygtig 

skovdrift (ansøgt 2016)” henholdsvis “Skov med biodi-

versitetsformål (ansøgt 2017)”. 

Se tabel 1 på bagsiden, hvilke tilsagn, der er arealbase-

rede. 

 

Hvis du opdager fejl i én eller flere af dine tilsagnspoly-

goner, skal du kontakte din lokale MST tilskudsenhed i 

god tid inden ansøgningsfristen og høre, hvordan du 

skal forholde dig.  

 

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem et registre-

ret tilsagnsareal og det tilhørende areal i tilsagnstema-

et, bør du også kontakte din lokale MST tilskudsenhed. 

  

Du skal anmelde arealet på siden Skovtilsagn i Fælles-

skemaet. Hvis du har tilsagn til Bæredygtig skovdrift, 

skal du vælge afgrødekode 589: ”Bæredygtig skovdrift” 

eller 590: ”Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område”.   

Hvis du har tilsagn til Skov med biodiversitetsformål, 

skal du vælge afgrødekode 577: ”Skov med biodiversi-

tetsformål”. 

 

Du kan se i Brugerguide til Fællesskema 2018, afsnit 

12, hvordan du udfylder siden Skovtilsagn. 

Januar 

2018 

Anmeldelse af 

Bæredygtig skovdrift og Skov 

med biodiversitetsformål 
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Tabel 1: Oversigt over arealbaserede tilsagn 

 

 

 

Kontakt 

 

MST Storstrøm 

Tlf. 72 54 40 00  

E-mail: sto@mst.dk  

MST Fyn 

Tlf. 72 54 40 00  

E-mail: fyn@mst.dk 

 

MST Sydjylland 

Tlf. 72 54 40 00 

E-mail: syd@mst.dk  

MST Østjylland 

Tlf. 72 54 40 00  

E-mail: ojl@mst.dk 


