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 Småbeplantninger anses at være det samme som naturlige trædesten som målsat med Naturpakken. 

1. Indledning 
 

Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilskud til læhegn og småbeplantninger
1
. Her finder du 

oplysninger om tilskudsordningens formål, hvem der kan søge, hvad du kan søge til, hvordan du søger tilskud, om de 

forskellige betingelser, der gælder for at få tilskud og hvordan Miljøstyrelsen behandler og kontrollerer din ansøgning 

m.v.  

 

Tilskudsordningen kan søges af ejere af landbrugs- og naturarealer. 

 

Tilskudsordningen omfatter følgende projekttyper: 

 Projekter for ejere (individuelle projekter) 

 Projekter for foreninger eller sammenslutninger (kollektive projekter) 
 

2. Ordningens formål 

Tilskud til læhegn og småbeplantninger er en del af aftalen om Naturpakken. Naturpakkens formål er at gøre den danske 

natur mere robust, og ruste naturen mod tilbagegang i naturtyper og biodiversitet. Læhegn er værdifulde levesteder og 

spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet og på den måde sikrer de sammenhængende natur og naturlige 

trædesten i de dyrkede arealer.  

Formålet med tilskud til læhegn og småbeplantninger er, at fremme og bevare 

biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af spredningskorridorer i form af 

læhegn med 3 – 7 rækker beplantning samt småbeplantninger. 

 

3. Administration af ordningen 
 

Miljøstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. 

 

Styrelsen modtager ansøgninger om tilskud til læhegn og småbeplantninger, prioriterer projekterne og træffer afgørelse 

om tildeling af tilskud, udbetaler din støtte og kontrollerer dit projekt.  

 

Al skriftlig henvendelse vedrørende dit projekt sendes til styrelsens e-mailadresse mst@mst.dk. Hvis du har spørgsmål, 

er du også velkommen til at kontakte styrelsen på tlf. 72 54 20 00. 

 

 

 

 
 

 

 

 

I det følgende er Miljøstyrelsen anført som styrelsen. 

 

 

 

 

 

mailto:mst@mst.dk
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 Landbrugs- og naturarealer omfatter ikke arealer med skov eller beliggende i skov, vandløb, søer og lignende eller § 3-beskyttet natur. 

4. Hvem kan søge om tilskud 
 

Tilskuddet kan søges af og ydes til: 

 

 Ejere af landbrugs- og naturarealer
2
, hvorpå beplantningen etableres (individuelle projekter). 

 En forening eller en sammenslutning med mindst tre ejere af landbrugs- og naturarealer
2
, hvorpå beplantningen 

etableres (kollektive projekter) 
 

For individuelle projekter er det kun den person, der står som ejer af arealet i Tingbogen eller dokumenteret via skøde, 

der kan søge om tilskud i henhold til denne tilskudsordning om læhegn og småbeplantninger.  Det betyder, at hvis 

landbrugs- og naturarealet arealet ifølge tingbogen ejes personligt, kan der udelukkende gives tilsagn og dermed 

udbetales via CPR-nummer til hans/hendes NemKonto. Såfremt landbrugsarealet ifølge Tingbogen ejes af et selskab, 

udbetales udelukkende til selskabets Nem-konto. Hvis arealet ejes af flere personer, et selskab, en fond, en forening 

eller lignende, skal der over for styrelsen udpeges en person, der kan godtgøre at repræsentere hele ejerkredsen.  

 

For kollektive projekter er det foreningen eller sammenslutningen, der kan søge om tilskud og ikke de enkelte lodsejere i 

foreningen eller sammenslutningen. Det betyder, at det er foreningen eller sammenslutningen, der er ansvarlig for 

projektets udførelse og de forpligtelser, der følger af tilsagnet.  

 

Offentlige virksomheder, menighedsråd, præsteembeder, koncessionerede selskaber, samt delvist offentligt finansieret 

selskaber, kan ikke modtage tilskud via denne ordning. 

 

Du må i forvejen ikke være forpligtiget overfor offentlig myndighed til at etablere læhegn og småbeplantninger på de 

samme arealer. 

 

Tilsagnshaver 

Tilsagnshaver er den der: 

 søger om tilsagn om tilskud, 

 modtager tilsagnet, 

 er ansvarlig for, at projektet gennemføres  

 modtager tilskuddet. 

 afholder udgifterne i projektet og 

 søger om udbetaling af tilskuddet  

 

5. Ansøgningsfrist 
 

Styrelsen kan modtage din ansøgning i perioden fra den 6. juli 2017 til den 3. september 2017.  

Din ansøgning skal være modtaget i styrelsen senest den 3. september 2017 kl. 23:59. 

 

Hvis din ansøgning modtages efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet, og den vil ikke blive overført til en 

eventuel næste ansøgningsrunde. 

 

6. Hvordan søger du om tilskud 
 

Procedure for indsendelse af ansøgningsskema er beskrevet via styrelsens hjemmeside www.mst.dk.  

 

Ved individuelle projekter udfyldes ansøgningen af ejer, eller ejer kan give en konsulent fuldmagt til at udfylde og 

underskrive ansøgningen. Fuldmagten skal vedlægges ansøgningen. 

 

Ved kollektive projekter udfyldes ansøgningen af den, der kan dokumentere at repræsentere hele ansøgerkredsen. Ved 

kollektive ansøgninger skal foreningens eller sammenslutningens vedtægter og CVR-nummer vedlægges ansøgningen.  

 

http://www.mst.dk/
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 Se kontaktoplysninger i bilag 4. 

Hvis du ansøger med dit CPR-nr. opfordres du til at sende din ansøgning med sikker e-mail. Hvis du ikke kan sende med 
sikker e-mail fra din egen e-mail, kan du sende din ansøgning via din e-boks med vedhæftet ansøgningsblanket og bilag. 
Du skal adressere din ansøgning via e-boks til Miljøstyrelsen og skrive ”Ansøgning om NAVN PÅ TILSKUDSORDNING” 
i såvel emnefeltet og tekstfeltet. 

 

Der skal indsendes én ansøgning for hvert individuelt eller kollektivt projekt. Ved et projekt forstås arealer med samme 

ejer (individuelt projekt) eller flere ejendomme med flere ejere (kollektivt projekt). Projektet kan godt bestå af flere 

ejendomsnumre. Indtegning af areal på kortbilag og arealopgørelse skal være eksklusiv det eller de arealer, der ikke kan 

opnå støtte, fx eksisterende bevoksninger og befæstede arealer m.v. 

 

Ansøgningen skal vedhæftes de bilag, som styrelsen forlanger til brug for sagsbehandlingen, herunder følgende: 

 Udfyldt ansøgningsskema 

 Digitalt kort over projektarealet (som GIS filer tegnet i MiljøGIS), hvor de ansøgte tilskudsarealer er indtegnet 

fordelt på henholdsvis læhegn, småbeplantninger og vildthegn. 

 Oversigtskort i 1:4.000 i PDF (MiljøGIS), hvor de ansøgte tilskudsarealer er indtegnet fordelt på henholdsvis 

læhegn, småbeplantninger og vildthegn, samt med angivelse af: 

o matrikelgrænser, matrikelnumre og ejerlav 

o alle andre væsentlige faste anlæg (veje, huse, grøfter m.v.)  

o beskyttede fortidsminder 

o beskyttede naturarealer og beskyttelseslinjer, der har betydning for projektet 

o eksisterende læhegn, småbeplantninger og skov 

 Nødvendige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder.  Udestående tilladelser og dispensationer 

skal oplyses i ansøgningen, og skal senest være modtaget af styrelsen samtidig med indberetningen om 

udbetaling af tilskud, se kapitel 9, Tilladelser fra offentlige myndigheder og øvrig lovgivning. 

 

En udtalelse fra det lokale museum, hvis der ansøges om at pløje dybere end ved en almindelig landbrugsplov 

(dybdepløjning). Skema og vejledning findes ved at følge linket – http://slks.dk/index.php?id=13274 

 Eventuel fuldmagt til en konsulent. 

 CVR-nummer og vedtægter for kollektive projekter. 

 

Det digitale kort kan indtegnes via MiljøGIS. Vejledning i brug af MiljøGIS findes på styrelsens hjemmeside. De 

påkrævede oversigtskort kan printes som pdf-filer i MiljøGIS og vedhæftes ansøgningen. Krav til formater af de 

vedhæftede GIS-filer fremgår af vejledningen i brug af MiljøGIS. 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning 

Du vil modtage et autosvar når styrelsen har modtaget din ansøgning. Du bør gemme dette autosvar som kvittering for, 

at ansøgningen er sendt rettidigt. Hvis du har sendt din ansøgning, og ikke modtaget et kvitteringsbrev inden for 6 uger, 

bør du kontakte styrelsen
3
 for at sikre, at din ansøgning er under sagsbehandling i styrelsen. Vær opmærksom på, at 

projektet først må igangsættes, når du har modtaget tilsagn om tilskud, jf. kapitel 9, Betingelser for tilsagn om tilskud.  

Behandling af ansøgninger 

Styrelsen kontrollerer, om alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen, og om arealet overholder 

støtteberettigelseskriterierne og de vilkår, som stilles til tilskuddet. 

 

Hvis der er behov for supplerende oplysninger om projektet, vil styrelsen kontakte dig eller din konsulent. Hvis en 

ansøgning er særlig mangelfuld, kan den ikke behandles, og vil blive returneret til dig uden videre behandling. 

 

Som et led i sagsbehandlingen kan der blive foretaget en høring af kommunen og det lokale museum for de lovområder, 

der hører herunder. 

 

På baggrund af sagsbehandling af ansøgningerne giver styrelsen helt eller delvist tilsagn eller afslag til en ansøgning. 

 

 

 

 

 

http://slks.dk/index.php?id=13274
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7. Tilskuddets størrelse  
 

Styrelsen kan give tilsagn om tilskud med standardsatser, der fremgår af tabel 1. 

 

Tilskudsform Tilskudssats 

Tilskud til læhegn og småbeplantninger 60.000 kr./ha 

Tilskud til vildthegn (valgfrit)        15 kr./m 

Tabel 1. 

 

Standartsatsen for tilskud til læhegn og småbeplantninger er beregnet ud fra omkostningerne til: 

 indkøb af planter. 

 anlæggelse af beplantningen, inklusiv jordbearbejdning.  

 efterplantning og renholdelse i 3 vækstsæsoner.  
 

Tilskuddet er fastsat således, at det udgør omkring 50 pct. af de beregnede gennemsnitlige standardomkostninger, der 

er forbundet med etablering af læhegn og småbeplantninger.  

 

Anden medfinansiering eller tilskud i opretholdelsesperioden 

Projekter med læhegn og småbeplantninger kan ikke medfinansieres med andre offentlige, nationale midler, f.eks. midler 

fra en region, en offentlig fond eller tilskud i form af garanti, kaution eller lignende. 

 

Du kan ikke få tilskud til udgifter, som du får EU-tilskud til under en anden ordning eller på anden måde, herunder skal du 

være opmærksom på at tilsagn om tilskud er betinget af, at projektarealet ikke omfatter arealer, der er omfattet af tilsagn 

om tilskud til en arealbaseret tilskudsordning for miljøvenligt landbrug, miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk 

landbrug under et af landdistriktsprogrammerne, og hvorpå etablering af beplantningen vil medføre overtrædelse af 

betingelser i de nævnte tilsagn. Tilsvarende for f.eks. Naturstyrelsens ordning ”plant for vildtet”. 

 

8. Hvad gives der tilskud til 
 

Tilskud ydes til at etablering af nye eller supplerende eksisterende læhegn og småbeplantninger, samt vildthegn omkring 

de tilskudsberettigede beplantninger.  

 

Beplantningerne skal placeres på landbrugs- og naturarealer i eksisterende markblokke. Det betyder, at der fx ikke kan 

gives tilskud til beplantninger, der etableres på arealer i tilknytning til haver og beboelse.  

 

Ansøgningsarealet må gerne bestå af flere geografisk adskilte beplantninger, så længe hver enkelt beplantning opfylder 

betingelserne for tilsagn om tilskud beskrevet i kapitel 9. 

Der gælder mindstekrav til det totale tilsagnsareal, som fremgår af tabel 2. 

 

 Projektform Mindstekrav 

Individuelle projekter (en ejer) 0,50 ha 

Kollektive projekter (flere ejere)        3,00 ha 

      Tabel 2. 

 

Definition af projektareal 

Projektarealers afgrænsning defineres til dyrkningsgrænsen. Projektarealet kan maksimalt måles op til 1 meter fra de 

yderste planters stammer. Dyrkningsgrænsen kan eksempelvis være markens pløjefuge, et kreaturhegn eller en 

befæstet vej mv. Se afgrænsningseksempler for projektarealer i bilag 3. 

 

 



 

 Miljøstyrelsen • læhegn og småbeplantninger   9 

Generelle krav til beplantningerne 

For hver enkelt sammenhængende beplantning gælder følgende: 

 

 Der skal være mindst 4.000 planter pr. hektar. 

 Planterne skal være jævnt fordelt på arealet, således at projektets ydergrænse er veldefineret, se afsnittet om 

Definitionen af projektarealet i dette kapitel.  

 Læhegn anlægges som sammenhængende beplantninger af buske og træer i en bredde af 3-7 planterækker. 

Eksisterende hegn kan udvides med 1-6 planterækker, så hegnet maksimalt bliver op til 7 planterækker i alt. 

 Småbeplantninger anlægges som sammenhængende beplantninger af buske og træer i en bredde af mere end 

7 planterækker, og med et areal på maksimalt 0,5 ha inklusiv eventuelt eksisterende småbeplantning. 

 Småbeplantninger må etableres med gennemgående kørespor i en bredde på maksimalt 4,5 meter mellem 

planterne, samt med åbne arealer/lysninger indenfor den yderste planterække i beplantningen, så længe arealet 

af kørespor og lysninger ikke udgør mere end 20 procent af beplantningen og plantetalskravet er opfyldt på 

bruttoarealet for beplantningen.  

 Der skal anvendes plantearter, der fremgår af bilag 1. På hjemmesiden www.plantevalg.dk kan du finde nyttige 

oplysninger om valg af plantearter og frøkilder på lokaliteter i Danmark. 

 Der skal i hver beplantning anvendes mindst 75 procent buske, der fremgår af bilag 1, og yderste planterække 

skal udelukkende bestå af buske. 

 Der skal i hver beplantning anvendes mindst 50 procent plantearter, som er til gavn for bier og andre bestøvere, 

der fremgår af bilag 1. 

 Der skal anvendes plantemateriale, der stammer fra frøkilder i Danmark eller dansk nærområde, som fremgår 

af bilag 2. 

 Leverandører af planter til de beplantninger, der er omfattet af projektet, skal være momsregistrerede og 

opfylde Miljø og Fødevareministeriets bestemmelser om herkomst- og sundhedskontrol, jf. bekendtgørelse nr. 

1479 af 12. december 2013, om skovfrø og -planter, og bekendtgørelse nr. 1447 af 1. december 2016, om 

planter. 

 Beplantningerne etableres mindst 15 meter fra skel mod have eller beboelse. 

 Beplantningerne i projektet skal placeres således, at beplantningerne ikke hindrer den frie oversigt ved vejkryds, 

vejtilslutninger og vejsving. 

 Der må ikke pløjes dybere end med en almindelig plov, medmindre det lokale museum har udtalt, at der kan 

pløjes dybere. 

 Beplantninger skal have en afstand på mindst 30 meter til beskyttede naturområder i henhold til 

naturbeskyttelsesloven § 3. 

 Øvrige afstandskrav, som fremgår af anden lovgivning, skal overholdes, herunder eksempelvis afstand til 

vandløb mv. 

 Tilskudsarealet skal forud for plantning være ryddet for opvækst i et sådant omfang så det tydeligt fremgår, at 

der er tale om en plantning og ikke en naturlig opvækst af planter.   

 

Etablering og pleje uden pesticider 

Projektet skal gennemføres uden brug af pesticider. Pesticider omfatter insektmidler, ukrudtsmidler, svampemidler, 

vildtafværgningsmidler og musemidler m.v. Forbuddet mod anvendelse af pesticider gælder hele 

opretholdelsesperioden, som regnes indtil 5 år efter udbetaling af tilskuddet. 

  

Forbuddet mod at anvende pesticider gælder som hovedregel fra tilsagnsdatoen med følgende undtagelser:  

 I det tilfælde, hvor tilsagnet som følge af arkæologiske forundersøgelser først må udnyttes efter den 15. januar i 

året efter ansøgningsåret, gælder forbuddet fra den 15. januar.  

 Hvis projektet ikke gennemføres med det samme, kan der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, så længe 

landbrugsarealet er i drift i dyrkningssæsonen frem til den 1. september forud for plantningen. 

 
Frivilligt tilskud til vildthegning 

For at undgå/afværge vildtskader kan der ydes tilskud til opsætning af et vildthegn af mindst 140 cm’s højde. Hegnet skal 

opsættes og vedligeholdes på en sådan måde, at det opfylder formålet med at holde vildtet ude af indhegningen i mindst 

hele projektets opretholdelsesperiode (5 år efter udbetaling). Tilskuddet dækker både opsætning, vedligeholdelse og 

nedtagning.  Vildthegn bør etableres på en måde, så der tages hensyn til vildtets frie passage. 

 

Der ydes kun tilskud til hegn, der omkranser arealer, hvortil der ydes tilskud efter denne ordning. En given 

hegnsstrækning kan kun medregnes i forbindelse med én beplantning. Hegn skal indtegnes på digitalt kortbilag på 

ansøgningen og ved indberetning. Når hegnets beskyttende funktion ikke længere er nødvendig, skal hegnet fjernes. 

http://www.plantevalg.dk/
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Renholdelse i tre vækstsæson 

Beplantningerne skal renholdes i de tre første vækstsæsoner. En vækstsæson løber fra 1. april til 30. september. Kravet 

om renholdelse kan eksempelvis opfyldes ved harvning 3-5 gange i vækstsæsonen.  

 

Hvis beplantningerne etableres pr. 1. juli har du ved vækstsæsonens udløb for det pågældende år opfyldt tre måneders 

renholdelse svarende til ½ vækstsæson, dvs. juli, august og september. Derefter skal beplantningerne renholdes i to 

hele vækstsæsonen i de efterfølgende år. Det fjerde år skal beplantningerne renholdes i april, maj og juni, dvs. tre 

måneder, og derefter er kravet om renholdelse i tre vækstsæsoner opfyldt. 

 

Renholdelsen i de første år efter etablering er en vigtig forudsætning for at sikre en god etablering og sunde planter. Det 

er derfor vigtigt, at du ved en eventuel indgåelse af en kontrakt med en entreprenør også sikrer dig, at renholdelsen er 

indeholdt i aftalen, eventuelt ved at stille krav til arten og hyppigheden af renholdelsen, eller krav til overlevelsesprocent 

for planterne ved kontraktens udløb. 

 

Beplantningerne må ikke få karakter af skov 

Læhegn og småbeplantninger må ikke etableres i forbindelse med eksisterende eller kommende beplantninger, således 

at de bliver en integreret del af en større beplantning f.eks. en skov jf. Generelle krav til beplantningerne i dette kapitel. 

Det betyder fx at småbeplantninger skal have en afstand på mindst 15 meter til eksisterende eller kommende skov, mens 

læhegn gerne må plantes direkte op til eksisterende skov, så længe det ikke sker på langs af skov eller skovbrynet. Se 

eksempel i bilag 3. 

 

Småbeplantninger med tilskud skal etableres i en indbyrdes afstand, så de ikke får karakter af skov. Det betyder, at to 

småbeplantningers samlede areal ikke må overstige 0,50 ha, hvis de plantes i en indbyrdes afstand på under 15 meter. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det planlagte tilskudsareal vil få karakter af skov, kan du kontakte styrelsen forud for 

indsendelsen af din ansøgning. 

 

Du kan som ovenfor anført også udvide et eksisterende hegn med 1-6 planterækker, så hegnet maksimalt bliver op til 7 

planterækker. Du kan også udvide en eksisterende småbeplantning, dog så småbeplantningen højst bliver op til 0,5 ha. 

 

Beplantningerne skal fremstå som i tilsagnet. Du må fx ikke for egen regning plante yderligere rækker til et hegn eller til 

en småbeplantning, så projektet ikke fremtræder som beskrevet i ansøgning og tilsagn. Du må heller ikke for egen 

regning plante andre arter i beplantningen end de arter, der er med på plantelisten, jf. bilag 1, så projektet ikke 

fremtræder som beskrevet i ansøgning og tilsagn.  

 

Beplantningen kan ikke opnå grundbetaling 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få tilsagn om tilskud til læhegn og småbeplantning, hvis du søger om støtte 

til arealet under grundbetalingsordningen. Tilsagnsarealet må heller ikke udformes på en sådan måde, at det potentielt 

kunne modtage grundbetaling. F.eks. må arealet ikke tilplantes, så det får karakter af en frugt-, bær- eller nøddeplantage 

eller udformes og drives som lavskov, der principielt kan opnå grundbetaling. Du kan læse nærmere om udformningen af 

lavskov samt frugt- og bærplantager, som er berettiget til grundbetaling og derfor ikke kan få tilskud under nærværende 

ordningen, i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ’Vejledning om direkte arealstøtte’.   

 

Hvis du allerede har søgt om grundbetaling for din mark inden du søger om tilsagn, skal du være opmærksom på, at 

arealer under grundbetalingsordningen skal være støtteberettigede hele kalenderåret. Du bør derfor trække dit areal ud 

af din ansøgning om grundbetaling inden du tilplanter dit areal med læhegn eller småbeplantning. Hvis du ikke gør dette, 

risikerer du sanktion på grundbetalingsordningen, fordi du har søgt om grundbetaling for et areal, der ikke er 

støtteberettiget hele kalenderåret. 

 

9. Betingelser for tilsagn om tilskud 
 

Der er en række betingelser, du skal opfylde, for at kunne opnå tilsagn og/eller bibeholde dit tilsagn, uden at tilskuddet 

bliver nedsat eller tilsagnet bortfalder og du skal tilbagebetale tilskuddet helt eller delvist. Betingelserne er opdelt i fire 

kategorier: a) Kriterier for støtteberettigelse, b) forpligtelser, c) andre forpligtelser og d) generelle betingelser. 

 

Manglende overholdelse af betingelserne i de fire kategorier har forskellige konsekvenser for dit tilsagn om tilskud. Se 

kapitel 21, Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud og bortfald af tilsagn.a) Kriterierne for støtteberettigelse er følgende: 
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a) Kriterier for støtteberettigelse 

 Projektarealet skal være minimum 0,50 ha ved individuelle projekter og 3,00 ha ved kollektive projekter. 

 

Manglende overholdelse af kriterier for støtteberettigelse medfører bortfald af hele dit tilsagn og tilbagebetaling 

af udbetalt tilskud.  

 

Styrelsen kan også træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis: 

 du har givet urigtige, eller vildledende, eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. 

 hele eller væsentlige dele af projektet, ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.  

 

b) Forpligtelserne er følgende: 

 Projektet må ikke påbegyndes, før du har fået tilsagn.  

 Projektarealet skal lovligt kunne tilplantes. 

 Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet. 

 Læhegn og småbeplantninger skal fremstå som selvstændige bevoksninger. 

 Du sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet. 

 Kapitel 8, Hvad gives der tilskud til, bekriver konkrete forhold, som skal være opfyldt for at kunne få tilskud. 

Disse anses også som forpligtigelser. 

 

Manglende overholdelse af forpligtelser kan medføre nedsættelse og hel eller delvis tilbagebetaling af 

tilskuddet, og kan betyde bortfald af dit tilsagn. 

 

c) Andre forpligtelser kan være følgende: 

 Styrelsen kan i et tilsagn fastsætte yderligere tilskudsvilkår i tilsagnsbrevet. Sådanne forpligtigelser kan være 

forskellige fra projekt til projekt, herunder andre myndigheders eventuelle vilkår kan indgå som forpligtelser for 

at opnå tilskud. 

 

Manglende overholdelse af andre forpligtelser kan medføre nedsættelse og tilbagebetaling af tilskuddet og kan 

betyde bortfald af dit tilsagn. 

 

d) De generelle betingelser er følgende:  

 Du indsender indberetning om projektets etablering med opdaterede bilag inden for den frist, som styrelsen har 

anført i tilsagnet (som udgangspunkt senest 2 år efter tilsagnsdatoen).  

 Du overholder din oplysningspligt (se afsnittet Oplysningspligt i dette kapitel). 

 Projektet opretholdes i fem år regnet fra datoen for udbetaling af tilskuddet, dvs. at projektet ikke ændres eller 

ophører (se kapitel 14, Opretholdelse af projektet).  

 Du skal i fem år gemme og på forlangende kunne fremvise dokumentation for planternes herkomst og sundhed 

(se afsnit om Dokumentation for planter i dette kapitel). 

 

Manglende overholdelse af generelle betingelser kan medføre nedsættelse og hel eller delvis tilbagebetaling af 

tilskuddet og kan betyde bortfald af dit tilsagn.  

 

Tilladelser fra offentlige myndigheder og øvrig lovgivning 

Det er dit ansvar, at forholdet til lovgivning og regulering er afklaret, herunder at der er indhentet nødvendige 

dispensationer inden projektet igangsættes. Et tilsagn om tilskud erstatter således ikke myndighedsbehandlingen af et 

projekt efter gældende lovgivning, eksempelvis planloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, 

habitatbekendtgørelsen m.v. Dispensationer og tilladelser skal være modtaget af styrelsen senest ved indberetning med 

anmodning om udbetaling af tilskuddet. Hvis projektet kræver offentlige tilladelser, skal du oplyse dette i 

ansøgningsskemaet, og du skal oplyse, hvilke tilladelser det drejer sig om. 

 

Hvis du for sent opdager, at der er behov for en dispensation, eller dispensationssagen ikke er afgjort inden 

ansøgningsfristen, kan behandling af tilskudssagen og dispensationsansøgningen ske samtidigt. I dette tilfælde skal kopi 

af dispensationsansøgningen inkl. kortbilag vedhæftes tilskudssagen. Dette gælder også i forhold til udtalelser fra lokale 

museer, hvor udtalelse om brug af dybdepløjning ikke nødvendigvis kan foreligge på tidspunktet for ansøgning. 

 

Tilladelser og dispensationer må ikke være givet for en begrænset tidsperiode. 
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Udtalelse fra det lokale arkæologiske museum (dybdepløjning) 

Ved ansøgning skal der indhentes en udtalelse fra det lokale arkæologiske museum, hvis der skal pløjes dybere end 

med almindelig plov. Udtalelsen skal indeholde en vurdering af, om der på den lokalitet, hvorpå der ønskes etableret et 

læhegn eller en småbeplantning, kan findes fortidsminder, der kan skades af en dybdepløjning. Udtalelsen fra det lokale 

arkæologiske museum skal vedlægges anmodning om udbetaling. 

 

I forbindelse med museumsudtalelserne har Kulturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet et 

standardskema. Du kan med fordel anvende dette standardskema som grundlag for indsendelsen af projektet til 

udtalelse hos det lokale arkæologiske museum. Skemaet findes på http://www.kulturstyrelsen.dk/index.php?id=13274. 

 

Oplysningspligt 

Hvis styrelsen forlanger det, skal du afgive en erklæring til styrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud 

fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give styrelsen skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn, 

nedsættelse eller tilbagebetaling af tilskuddet. Er du i tvivl om, hvorvidt du har pligt til at oplyse om forhold af betydning 

for dit projekt, bør du henvende dig til styrelsen. Du har pligt til at fremvise faktura, regnskab m.v. hvis styrelsen forlanger 

det. 

 

Dokumentation for planter 

Du skal kunne dokumentere planternes herkomst- og sundhed, se kapitel 8, Generelle krav til beplantningerne. Inden 

udbetaling af tilskuddet gennemføres der en systematisk stikprøvekontrol af dokumentationen. Du skal også gemme 

følgedokument eller plantekvittering i fem år, regnet fra datoen for udbetaling af tilskud til brug for eventuel senere 

kontrol. 

 

10. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, 

herunder prioritering 
 

Når styrelsen har behandlet din ansøgning og truffet beslutning om, hvorvidt du får tilsagn om tilskud eller afslag på dit 

ansøgte projekt, sendes afgørelsen til dig. 

 

Tilsagn 

Hvis du får tilsagn om tilskud til dit projekt, sender styrelsen et tilsagnsbrev, hvoraf det fremgår, hvad der er gældende for 

dit tilsagn. 

 

Delvist tilsagn og afslag 

Der kan gives afslag eller delvist afslag til et projekt, hvis styrelsen bl.a. vurderer, at: 

 ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst. 

 projektet ikke lever op til støtteberettigelseskriterierne. 

 projektet ikke kan godkendes af kommunen. 

 projektet ikke opnår prioritering i henhold til den økonomiske ramme. 

 

Hvis du får delvist tilsagn om tilskud til dit projekt, indeholder tilsagnet desuden en begrundelse for de dele af projektet, 

som styrelsen ikke har fundet tilskudsberettiget samt henvisning til lovgrundlag. 

 

Hvis du får afslag på dit projekt, sender styrelsen en afgørelse med afslag, hvoraf begrundelsen med henvisning til 

lovgrundlaget, der gælder for afslaget, vil fremgå. 

 

Prioritering af projekter  

Ansøgningerne under denne ordning der opfylder betingelserne, vil blive prioriteret efter ansøgningernes areal, således 

at ansøgninger med et større areal prioriteres over ansøgninger med et mindre areal. 

 

Såfremt en ansøgning efter prioritering ikke kan rummes inden for beløbsrammen, men hvor beløbsrammen ikke er 

brugt, kan styrelsen give en ansøger tilbud om tilpasning af ansøgning i forhold til den resterende beløbsramme. 

 

 

 

http://www.kulturstyrelsen.dk/index.php?id=13274
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11. Sagsbehandlingstid 
 

Du vil normalt få svar på din ansøgning inden udgangen af 2017. 

 

12. Anmodning om tilskud 
 

Når du har fået tilsagn om tilskud til dit projekt, kan du anmode styrelsen om udbetaling af tilskuddet på 

indberetningsblanketten, som er vedlagt tilsagnsbrevet. Udbetaling af tilskuddet foretages af styrelsen.  Det er en 

betingelse for udbetaling af tilskuddet, at alle nødvendige tilladelser er opnået og styrelsen har modtaget og godkendt din 

indberetning. 

 

Anmodningen kan indsendes 

Når projektet er etableret kan der anmodes om udbetaling af tilskuddet. Projektet er etableret, når: 

 eventuelle betingelser og vilkår beskrevet i tilsagnet er opfyldt. 

 etableringen af alle beplantninger er afsluttet. 

 

Anmodningen om udbetaling er samtidig erklæringen om, at projektet er etableret og at betingelserne for tilsagnet er 

overholdt for det areal, der er indtegnet. Hvis betingelserne ikke er overholdt på hele eller dele af arealet, skal du 

kontakte styrelsen (se kapitel 15, Ændring af projektet). 

 

Anmodning om udbetaling kan først ske i året efter tilsagn, medmindre andet er angivet. 

 

Hvis tilsagnet ikke anmodes i de første to år efter datoen for tilsagnet, betyder det, at du ikke længere kan udnytte 

tilsagnet og sagen afsluttes uden yderligere varsel. 

 

Bemærk at indberetningssblanketten skal indsendes med en underskrift af den person, der har fået tilsagnet. Dvs. at det 

skal være samme CVR-nummer eller CPR-nummer, der står som tilsagnshaver.  

 

Fastsættelse af areal 

Projektarealet vil være udgangspunktet for den fremtidige administration af arealet. Det er derfor et krav, at der foreligger 

digitale filer med en opmåling af arealet samt et opdateret matrikelkort og oversigtskort ved indberetning og anmodning 

om udbetaling af tilskuddet, svarende til de oplysninger der blev vedlagt i ansøgningen om tilskud. Dette gælder også, 

selvom der er tilplantet i overensstemmelse med ansøgningen, se kapitel 6, Hvordan søger du om tilskud. 

 

Opmålingen, der f.eks. kan gennemføres som en GPS opmåling, skal resultere i digitale GIS filer. Kravet til filformat 

fremgår af styrelsens hjemmeside. Opmålingen skal omfatte alle tilskudsarealer, opdelt i type beplantning samt eventuel 

vildthegning. Vær opmærksom på, at arealer skal opgives i ha med to decimaler, og at opmålingen skal have en 

nøjagtighed, der svarer dertil.  

 

Besigtigelse 

I forbindelse med behandling af din anmodning om udbetaling, vil investeringen blive besigtiget, hvilket betyder, at en 

medarbejder fra styrelsens lokale enhed kommer på besøg på stedet, hvor projektet er gennemført. Besigtigelsen skal 

sikre, at projektet er fuldført i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilsagnet. Det betyder, at 

styrelsen via et fagligt skøn ved besigtigelsen skal betrygges i, at tilplantningen er i overensstemmelse med den 

godkendte ansøgning om tilsagn om tilskud, eller senere godkendte ændringer. 

 

Besigtigelse kan ikke sidestilles med en kontrol. Det, at styrelsen har foretaget besigtigelse af projektet, medfører 

således ikke, at dit projekt ikke kan udtages til en kontrol. 

 

13. Klageadgang 
 

Du kan ikke klage over afgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger, jf. § 25 i bekendtgørelse om tilskud til 

læhegn og småbeplantninger. 
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14. Opretholdelse af projektet 
 

Projektet opretholdes i fem år regnet fra datoen for udbetaling af tilskuddet. Det betyder, at projektet ikke må ændres 

væsentligt eller ophøre i denne periode. 

 

Hvis beplantningen ikke opretholdes i opretholdelsesperioden, skal det reetableres for egen regning. Er det ikke muligt at 

reetablere beplantningen, skal du oplyse styrelsen om dette. Eventuelle ændringer i projektet skal godkendes skriftligt af 

styrelsen (se kapitel 15, Ændring af projektet). 

 

Styrelsen kan kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke er opretholdt i opretholdelsesperioden.  

 

15. Ændring af projektet 
 

Inden du anmoder om udbetaling af tilskuddet, kan du søge om ændring af dit projekt vedrørende: 

 Arealstørrelse 

 Afgrænsning af projektområde 

 

Eventuelle ændringer af projektet forud for anmodningen om udbetaling skal altid søges hos styrelsen.  Mindre 

ændringer der opstår under etableringen af projektet, kan du rette i din indberetning, når du anmoder om udbetaling af 

tilskud (se kapitel 19, Udbetaling af tilskud). Hvis du er i tvivl om en ændring i projektet er af en sådan karakter, at den 

kræver godkendelse, skal du kontakte styrelsens lokale enhed. 

 

Du skal sende din ansøgning om ændring til styrelsen. Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af ændringen, 

begrundelse for og bemærkninger til ændringen. Ændringer i projektet kan medføre, at der skal gennemføres en ny 

vurdering af projektet.  Enhver ændring skal ledsages af opdateret kort. Dette skal ske senest en måned efter, at det står 

klart, at projektet ikke kan eller ønskes gennemført som forudsat i ansøgningen, og ikke senere end to måneder før den 

dato, hvor projektet senest skal være indberettet og anmodet om udbetaling. 

 

Alle ændringer skal godkendes af styrelsen, inden du sætter ændringen i gang. Det betyder også, at vi ikke kan 

godkende ændringer med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor hele tiden være opmærksom på, om projektet forløber 

som det skal, eller om du har behov for at søge om at ændre projektet, så ændringerne kan iværksættes fremadrettet 

efter styrelsens godkendelse. 

 

Styrelsen kan godkende dit ønske om at ændre projektet på betingelse af, at ændringen efter styrelsens vurdering er i 

overensstemmelse med projektets formål og såfremt projektet i sin ændrede form ville være blevet prioriteret på 

ansøgningstidspunktet. Tilskuddet kan ikke forhøjes som en følge af en projektændring. 

 

Når din ansøgning om ændring er behandlet og styrelsen har truffet afgørelse, får du meddelelse om den endelige 

afgørelse. 

 

16. Overdragelse af tilsagn 
 

Styrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagn om tilskud overdrages til en ny ejer af projektarealet, anden forening eller 

sammenslutning. Den der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Ved salg af 

arealet til en offentlig myndighed eller andre, der ikke opfylder betingelserne for at få tilskud, bortfalder tilsagnet. 

 

Der skal til brug for ejerskifte udfyldes et skema, som fås ved henvendelse til styrelsen. 

 

Din ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal sendes hurtigst muligt og skal være modtaget i styrelsen straks efter 

den kommende, nye tilsagnshaver har underskrevet skemaet. Styrelsen skal påse rette ejerforhold inden udbetaling. 

Den nye ejer har først ret til at indberette og modtage udbetalingen, når ejerskifteerklæringen er modtaget og godkendt 

af styrelsen. Overdragelsen kan ikke godkendes med tilbagevirkende kraft. 

 

Det er vigtigt at bemærke, at der alene gives tilsagn til tilsagnshaver. Derfor skal der være overensstemmelse mellem 

den, der er registreret som tilskudshaver, og den der ansøger om ændring af tilsagnshaver. 
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Ved dødsfald falder tilskudssagen til et individuelt projekt, der endnu ikke er indberettet, som udgangspunkt bort. Der 

accepteres ikke indberetninger fra et dødsbo. Der udbetales kun til et dødsbo, hvis indberetningen er modtaget før 

dødsdato og den administrative kontrol er udført uden bemærkninger. Hvis der er to eller flere ejere og den ene dør, 

afventes bobehandlingen, hvorefter der enten er et ejerskifte eller den anden ejer står som eneejer af arealet. 

 

Når et projekt er indberettet og der er anmodet om tilskuddet, er opretholdelsesperioden gældende for ejendommen, og 

forpligtigelserne vil således følge ejendommen ved ejerskifte. 

 

17. Afslutning af projekt 
 

Når opretholdelsesperioden er udløbet fem år efter at tilskuddet er udbetalt, er projektet afsluttet, medmindre styrelsen 

har konstateret en overtrædelse af tilsagnet. 

 

18. Projektet opgives 
 

Hvis du inden du har indberettet dit projekt vælger ikke at gennemføre projektet, skal du hurtigst muligt oplyse styrelsen 

om dette. Hvis projektet opgives inden det er indberettet, kan der søges om tilskud på ny ved en eventuel ny 

ansøgningsrunde. Ved en ny ansøgning vil denne blive vurderet på ny og i forhold til ansøgningsrundens øvrige 

ansøgninger. 

 

19. Udbetaling af tilskud 
 

Udbetaling af tilskud under denne tilskudsordning sker som investeringstilskud i en engangsudbetaling.  

 

Investeringstilskud 

Investeringstilskuddet udbetales samlet når projektet er tilplantet og eventuelt vildthegn er anlagt. 

 

Sammen med tilsagnsbrevet modtager du et fortrykt indberetningsskema. Styrelsen udbetaler tilskuddet til din NemKonto 

når indberetningsskemaet indsendes og godkendes.  

  

Inden indsendelse af anmodningsblanketten skal du sikre, at de gennemførte aktiviteter er i overensstemmelse med 

tilsagnet. Hvis der er ændringer, skal du have godkendt ændringerne, inden du indberetter dit projekt (se kapitel 15, 

Ændring af projektet). 

 

Den underskrevne indberetningsblanket sendes til styrelsens lokale enhed inden fristen er udløbet. Indberetning skal 

ledsages af GIS-filer for det tilplantede areal baseret på en opmåling efter plantning og af et opdateret skovkort baseret 

på opmålingen på digital form. 

 

På grundlag af indberetningen udbetales tilskuddet. 

 

Tidsfristerne for indsendelse af indberetning vil fremgå af dit tilsagnsbrev. Hvis der ikke er indsendt indberetning inden 

for tidsfristen, bortfalder tilsagnet uden videre.  

 

Forlængelse af indberetningsfristen 

Hvis du ikke kan overholde fristen for indberetning, kan du skriftligt ansøge styrelsen om dispensation til forlængelse. 

 

Din ansøgning om forlængelse af indberetningsfristen skal indeholde følgende oplysninger: 

 Kort redegørelse for årsagen til, at projektet er forsinket og ikke kan indberettes indenfor fristen i tilsagnsbrevet. 

 Angivelse af dato for, hvornår projektet kan indberettes. 

 Begrundet redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden for den forlængede periode. 

 

Styrelsen vil på den bagrund vurdere, om der er grundlag for at meddele dispensation til forlængelse af 

indberetningsfristen. Ansøgning om forlængelse af indberetningsfristen skal være modtaget i styrelsen senest 10 dage 

før projektperioden udløber. 
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Modregning 

Hvis styrelsen har restancer overfor dig på andre aftaler om tilskud til læhegn og småbeplantninger eller andre af 

styrelsens ordninger, kan det blive modregnet ved udbetaling af tilskud. 

 

NemKonto 

Tilskuddet udbetales til tilsagnshavers NemKonto. Der kan efter konkret aftale med styrelsen foretages transport i tilskud 

– dvs. udbetalinger på en sag kan omdirigeres til en anden end tilsagnshaver. Kontakt styrelsen for nærmere oplysning 

herom. 

Indberetning af tilskud til SKAT 

Styrelsen indberetter udbetalt tilskud til SKAT som skattepligtig B-indkomst. 

 

Hvis du ønsker afklaring om beskatning af et tilskud inden modtagelse af tilskuddet, bør du kontakte SKAT. Det er også 

muligt at anmode SKAT om at afgive et bindende svar. Det koster et mindre gebyr at få et bindende svar. Læs mere på 

www.skat.dk. 

 

Fradragsregler følger de til enhver tid gældende regler i skattelovgivningen. 

 

Udbetaling på uretmæssigt grundlag 

Hvis vi senere konstaterer, at tilskud er udbetalt på uretmæssigt grundlag, kan styrelsen lade tilsagnet bortfalde og 

kræve fuld tilbagebetaling eller nedsætte tilskuddet og kræve en del af tilskuddet tilbagebetalt. 

 

Offentliggørelse af støttemodtagere og støttebeløb  

Støttemodtagere og støttebeløb vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside.  

 

Registrering i Statsstøtteregistret  

Fra 1. juli 2016 er styrelsen forpligtet til at registrere statsstøtte i Statsstøtteregistret. Du skal som støttemodtager være 

bekendt med denne offentliggørelse i Statsstøtteregistret. 

 

Administrativ kontrol og besigtigelse 

Der foretages administrativ kontrol i forbindelse med udbetaling, herunder besigtigelse af samtlige projekter. 

Udbetalingen af tilskuddet kan først gennemføres, når investeringen har været besigtiget.  

 

20. Afsatte midler og finansiering 
  

Til ansøgningsrunden på ordningen i 2017 er der afsat i alt 10 mio. kr. til læhegn og småbeplantninger. 

Der er fastsat en indikativ tilsagnsramme på 2 mio. kr. til individuelle projekter og 8 mio. kr. til kollektive projekter. 

 

Der er tilsvarende afsat 10 mio. kr. årligt i år 2018 og 2019. 

 

Projekterne finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

21. Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud og bortfald 

af tilsagn 
 

Lovliggørelse af overtrædelser eller tilbagebetaling af tilskud 

Styrelsen træffer afgørelse om lovliggørelse af overtrædelser, samt hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af 

tilskud, hvis:  

 du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.  

 du tilsidesætter din oplysningspligt. 

 hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.  

 et eller flere kriterier for støtteberettigelse ikke er opfyldt (se kapitel 9, Betingelser for tilsagn om tilskud). 

 en eller flere forpligtelser eller andre forpligtelser ikke er opfyldt (se kapitel 9, Betingelser for tilsagn om tilskud).  

 

I tilfælde af tilbagebetalingskrav vil der blive pålagt renter, hvis tilbagebetaling ikke er sket indenfor den betalingsfrist, 
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som styrelsen har fastsat i afgørelse om tilbagebetaling. Renter beregnes fra det tidspunkt, hvor du modtager afgørelsen 

om tilbagebetalingskravet. Fra denne dag forrentes tilbagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven.  

 

Der kan ikke kræves mere tilbagebetalt end det, der er givet i tilskud. 

 

I tilfælde af grove misligholdelser kan straf komme på tale, jf. § 89 i naturbeskyttelsesloven (se kapitel 23, 

Straffebestemmelser og svig). 

 

Principper for lovliggørelse og tilbagebetaling 

Styrelsen opfatter det ansøgte og indberettede areal som grundlaget for tilskuddet. Som det første i en kontrol foretages 

derfor en undersøgelse af afgrænsningen af det ansøgte og indberettede areal. Efterfølgende sker der en kvalitativ 

gennemgang af arealet for eventuelle tegn på fx manglende planter eller brug af pesticider, der er forbud mod i aftalen. 

Hvis det konstateres, at der er sket overtrædelse af vilkårene for tilsagnet, kan det medføre, at styrelsen helt eller delvis 

kræver tilskuddet tilbagebetalt. Overtrædelse bliver vurderet i forhold til: 

 Art og omfang. 

 Alvor og varighed.  

 Egen vinding. 

 

Disse forhold indgår i en samlet konkret vurdering af overtrædelser. 

 

Lovliggørelse 

Hvis styrelsen vurderer, at en overtrædelse ikke er sket for egen vinding eller som følge af svig, kan styrelsen træffe 

afgørelse om, at overtrædelsen lovliggøres ved genetablering eller udbedring af overtrædelsen. Ved gentagelse af 

overtrædelse af en art, som tidligere er blevet lovliggjort, vil overtrædelsen som udgangspunkt ikke kunne lovliggøres 

ved dispensation. 

 

Art og omfang 

Ved kontrol noteres overtrædelsens art og omfang. Fx optælles alle planterne for at vurdere, om det svarer til antallet af 

indberettet ha, og der laves en vurdering af krævet indblanding af buske, m.v. i de enkelte beplantninger. 

Overtrædelsens art og omfang indgår i vurderingen af fastsættelsen af overtrædelsens kategori og dermed et eventuelt 

tilbagebetalingskrav. 

 

Alvor og varighed  

Spørgsmålet om, hvor alvorlig overtrædelsen er, afhænger især af overtrædelsens konsekvenser i forhold til formålet 

med ordningen. Overtrædelsens varighed afhænger af, hvor længe virkningerne af overtrædelsen gør sig gældende. 

Hvis en overtrædelse vurderes særligt alvorlig og varig, kan det begrunde, at overtrædelsen kategoriseres højere, og 

dermed et eventuelt højere tilbagebetalingskrav. 

  

Egen vinding 

Principperne for lovliggørelse og tilbagebetaling er faslagt således, at overtrædelser, der er sket for ejerens egen vinding, 

ikke kan lovliggøres eller betragtes som en bagatel. Har der fx været tilplantet et væsentligt lavere antal planter end 

forpligtiget, vil denne overtrædelse altid medføre et tilbagebetalingskrav på minimum værdien af tilsagnshavers vinding 

ved ikke at leve op til vilkårene for tilsagnet.  

 

Beregning af nedsættelse af tilskud 

Styrelsen beregner en procentsats for tilbagebetalingskravet på baggrund af overtrædelse af forpligtelser fastsat i 

tilsagnet. Omfanget fastlægges ud fra en beregning af overtrædelsens størrelse i kroner, fx værdien af de ha der er 

indberettet, men ikke tilplantet. 

 

Efter en fastsættelse af overtrædelsens art, omfang, alvor, varighed og egen vinding, bruges vægtningen i tabel 3 til at 

beregne tilbagebetalingskravet ud fra overtrædelsens størrelse. Vægtningen er inddelt i syv kategorier. Vurderingen af 

en overtrædelse vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18   Miljøstyrelsen • Læhegn og småbeplantninger  

  Vægtning 

Kategori 5 100 % 

Kategori 4 80 % 

Kategori 3 60 % 

Kategori 2 40 % 

Kategori 1 20 % 

Kategori 0 10 % 

Kategori bagatel 0 % 

                                                                  Tabel 3 

 

Hver overtrædelse omregnes herefter til et tilbagebetalingskrav: 

 

[overtrædelsens størrelse] × [vægtning] = [tilbagebetalingskrav] 

 

Overtrædelsens størrelse er værdien eller tilskuddet som relaterer sig til den forpligtelse, der er overtrådt. 

 

 

 

Eksempel I på overtrædelse af forpligtigelser  

 

En ejer har fået tilsagn om tilskud til læhegn og småbeplantninger på 2,33 ha, svarende til 

139.800,00 kr. Ejeren har anmodet om tilsagnet og projektarealet er opgjort til 1 meter fra 

de yderste planters rækker. Tilskuddet afventer udbetaling. Ved besigtigelse viser det sig, 

at der er dyrket landbrugsafgrøder i en afstand af 0,5 meter fra den yderste planterække 

langs et læhegn på 800 m, svarende til at der er ansøgt om udbetaling på 0,04 ha mere 

end berettiget. Yderligere er der i en småbeplantning på 0,40 ha plantet 50 % træer, 

hvilket er en overtrædelse af kravet om mindst 75 % buske. 

 

Der er tale om 2 overtrædelser, som behandles særskilt: 

 

Der er indberettet for meget 

Tilskuddet reduceres, fordi der er indberettet et større areal, end der er tilskudsberettiget, 

og det vurderes, at der ikke er tale om en væsentlig ændring af projektet. Den 

landbrugsmæssige drift på de 0,04 ha svarer til et tilskud på 2.400,00 kr., hvilket dermed 

udgør tilskuddets reduktion. 2.400,00 kr. 

 

For få buske i beplantningen 

Overtrædelsen beregnes som en kategori 2, fordi overtrædelsens art, omfang, alvor og 

varighed er af en sådan karakter, at overtrædelsen vil have en mindre men langvarig 

negativ konsekvens for formålet med aftalen om tilskuddet. 

 

Overtrædelsen vurderes i udgangspunkt til ikke at være sket for egen vinding, da ejer har 

opfyldt forpligtigelsen om minimum 4.000 planter pr. ha, og dermed har afholdt udgifter 

svarende til tilskudsgrundlaget. Ejer tilbydes derfor en mulighed for at lovliggøre 

overtrædelsen ved at indplante buske og evt. rydde træer, så der fremover er mindst 75 

% buske i beplantningen.  

 

Hvis ejer ikke ønsker at lovligøre overtrædelsen vil tilskudsreduktionen blive beregnet for 

kategori 2 til 40 %, og opgøres for tilskuddet til de 0,40 ha svarende til et tilskud på 

24.000,00 kr., hvilket dermed udgør overtrædelsens størrelse. Tilskudsreduktionen 

beregnes således: 

 

24.000,00 kr. x 40 % = 9.600,00 kr. 
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Eksempel II overtrædelse af forpligtigelser  

 

En ejer har fået tilsagn om tilskud til læhegn og småbeplantninger på 0,62 ha, svarende til 

37.200,00 kr.,  tilsagn om tilskud til vildthegn på 710 m, svarende til 10.650,00 kr. Ejer har 

anmodet om tilsagnet, og tilskuddet er blevet udbetalt efter en administrativ besigtigelse, 

hvor det blev bekræftet, at projektet var etableret i overensstemmelse med tilsagnet og 

indberetningen. Projektet er blevet udtaget til kontrol 2 år efter udbetalingen, og ved 

kontrollen er det konstateret, at der er anvendt pesticider ved renholdelsen af 

beplantningen på alle 0,62 ha, og at vildthegnet er fjernet. 

  

Der er tale om 2 overtrædelser: 

 

Anvendelse af pesticider ved renholdelse 

Overtrædelsen beregnes som en kategori 2, fordi overtrædelsens art, omfang, alvor og 

varighed er af en sådan karakter, at overtrædelsen ikke vil have en markant eller 

langvarig negativ konsekvens for formålet med aftalen om tilskuddet. Ejer har dog haft en 

egen vinding/besparelse ved overtrædelsen, så udgiftsgrundlaget for tilskuddet ikke kan 

siges at have været afholdt fuldt ud. 

 

Tilbagebetalingskrav beregnes som kategori 2 svarende til 40 % på baggrund af en 

påvirkning af formålet med ordningen og ejers egen vinding ved overtrædelsen. 

Tilbagebetalingskravet opgøres for tilskuddet til de 0,62 ha svarende til et tilskud på 

37.200,00 kr., hvilket dermed udgør overtrædelsens størrelse. Tilbagebetalingskravet 

beregnes således: 

 

37.200,00 kr. x 40 % = 14,880,00 kr. 

 

Fjernelse af vildthegn før projektperioden er udløbet 

Overtrædelsen beregnes som en kategori 5, fordi overtrædelsens art, omfang, alvor og 

varighed er af en sådan karakter, at overtrædelsen er i direkte strid med formålet med 

aftalen om tilskuddet.  

 

Tilbagebetalingskrav beregnes for kategori 5 til 100 % på baggrund af en meget 

væsentlig påvirkning af formålet med tilskuddet. Det fjernede hegn svarer til et tilskud på 

10.650,00 kr., hvilket dermed udgør overtrædelsens størrelse. Tilbagebetalingskravet 

beregnes således: 

 

 10.650,00 kr. x 100 % = 10.650,00 kr. 

 

 

22. Kontrol på stedet 
 

Styrelsen foretager kontrol på stedet i forbindelse med administration af ordningen.  

 

Styrelsen kan til brug for kontrollen anmode om oplysninger fra andre offentlige myndigheder i nødvendigt omfang. 

 

For at kunne gennemføre kontrollen har styrelsen eller andre personer med bemyndigelse dertil, mod behørig 

legitimation og uden retskendelse, adgang til lokaliteter, der hører under den eller de tilskudsmodtagende ejendomme.  

 

Du skal yde den nødvendige vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Du skal sikre, at kontrolmyndigheden 

har adgang til projektet i forbindelse med kontrol. 

 

Du vil som udgangspunkt blive kontaktet forud for et kontrolbesøg. 
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4
 Straffelovens § 289a. 

23. Straffebestemmelser og svig 
 

Straffebestemmelser 

Hvis reglerne i bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger, ikke overholdes, kan du efter § 89 i 

naturbeskyttelsesloven straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter 

reglerne i straffelovens kapitel 5, jf. § 89, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven. 

 

Svindel med tilskudsberettigelse eller brug af tilskud 

Styrelsen kontrollerer ansøgninger om tilskud for svig.  

 

Svig defineres som en forsætlig handling, der påvirker retten til tilskud eller omfanget af tilskud. Det kan være ukorrekte 

erklæringer eller dokumenter, tilsidesættelse af oplysningspligt eller anvendelse af midler eller investeringer til andet 

formål, end de var bevilget til.  

 

Omgåelse af betingelserne for tilskud, herunder når ansøgeren kunstigt opdeler sin virksomhed eller bedrift for at få 

adgang til tilskud, betragtes også som svig.  

 

Svig medfører, at tilskuddet helt eller delvist bortfalder og kan desuden medføre udelukkelse fra mulighed for tilskud, 

bøde eller i alvorlige tilfælde fængselsstraf
4
. 

 

24. Force majeure 
 

Styrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer dig i at 

gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet. I sådanne tilfælde medfører det ikke bortfald af tilsagn og 

tilbagebetaling af tilskud. 

 

Force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder kan navnligt anerkendes i følgende tilfælde:  

 En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører projektet. 

 Ekspropriation af hele eller en væsentlig del af projektet, hvis ekspropriationen ikke kunne forudses på dagen 

for indgivelse af ansøgningen. 

 

Styrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende andre omstændigheder end de ovennævnte som force majeure eller 

andre ekstraordinære omstændigheder. 

 

Styrelsen kan i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet anmode om yderligere oplysninger. Hvis styrelsen ikke 

modtager det materiale, der anmodes om, vil der blive truffet afgørelse om anerkendelse af force majeure eller andre 

ekstraordinære omstændigheder på det forelæggende grundlag. 

 

Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at 

de indtrufne begivenheder forhindrer dig i at opfylde dine forpligtelser, og at du ikke, ved en forholdsmæssig indsats, 

kunne have sikret dig herimod. 

 

25. Styrelsens brug af data 
 

Oplysninger om projektet vil blive brugt af styrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol.  

 

Styrelsen har i forbindelse med kontrol mulighed for at anmode om oplysninger hos andre offentlige myndigheder i 

fornødent omfang, herunder med henblik på samkøring og sammenstilling af oplysningerne. Behandlingen af 

oplysningerne vil ske i overensstemmelse med persondatalovens regler. Anmodning om oplysninger vil kun ske i det 

omfang, det er relevant for den konkrete afgørelse. 
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Styrelsen er dataansvarlige, og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, administration, 

tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende: 

 Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer. Endvidere kan de 

blive brugt til statistik, forskning, planlægning og evaluering. 

 Alle kan anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter offentlighedsloven. Der 

er kun få oplysninger/dokumenter, som er undtaget fra pligten til udlevering efter offentlighedsloven. 

 

Efter Persondataloven har du mulighed for: 

 at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. persondatalovens § 31. 

 at kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på anden måde er 

behandlet i strid med lovgivningen, jf. persondatalovens § 37. 

 

26. Lovgrundlag 
 

De gældende regler for tilskud til læhegn og småbeplantninger fremgår af: 

 

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger, bekendtgørelse nr. 885 af 28. juni 2017. 

 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lov nr. 121 af 26. januar 2017. 

 Bekendtgørelse af lov om planlægning, lov nr. 1529 af 23. november 2015   

 

Andre generelle danske regler: 

 Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), lov nr. 429 af 31. maj 2000. 

 Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven), lov nr. 606 af 12. juni 2013. 

 Straffeloven, lbk nr. 1052 af 4. juli 2016. 

 

EU-regler (forordninger) 

 Retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020 (2014/C 204/01) 
 

27. Yderligere oplysninger 
 

Denne vejledning og andre oplysninger om tilskud til læhegn og småbeplantninger findes på styrelsens hjemmeside 

www.mst.dk.   

Du er velkommen til at kontakte styrelsen, hvis du har spørgsmål – se kontaktoplysninger i bilag 4. 

 
 

http://www.mst.dk/
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Bilag 1. Tilladte træ- og buskarter 
  Latinsk navn Dansk navn Træ Busk Planter for bier m.m. 

Acer campestre Navr X   X 

Acer platanoides Spidsløn X   X 

Acer pseudoplatanus Ær X   X 

Alnus glutinosa Rødel X   
 Betula pendula Vortebirk X   
 Betula pubescens Dunbirk X   
 Carpinus betulus Avnbøg X   
 Cornus sanguinea Rød kornel   X X 

Corylus avellana Almindelig hassel   X 
 Crataegus laevigata Almindelig hvidtjørn   X X 

Crataegus monogyna Engriflet hvidtjørn   X X 

Crataegus rhipidophylla Koral-hvidtjørn   X X 

Euonymus europaeus Benved   X 
 Fagus sylvatica Bøg X   
 Frangula alnus Tørst   X X 

Fraxinus excelsior Ask X   
 Hippophae rhamnoides Havtorn   X 
 Ilex aquifolium Almindelig kristtorn   X 
 Juniperus communis Almindelig ene   X 
 Lonicera periclymenum Alm. Gedeblad (Vild kaprifolie)   X X 

Lonicera xylosteum Dunet gedeblad   X X 

Malus sylvestris Skovæble X   X 

Pinus sylvestris Skovfyr  X   
 Populus tremula Bævreasp X   
 Prunus avium Fuglekirsebær X   X 

Prunus padus Almindelig hæg   X X 

Prunus spinosa Slåen   X X 

Quercus petraea Vintereg X   
 Quercus robur Stilkeg X   
 Rhamnus cathartica Vrietorn   X 
 Ribes alpinum Fjeldribs   X X 

Ribes nigrum Solbær   X 
 Rosa canina Hunderose   X X 

Rosa dumalis Blågrøn rose   X X 

Rosa pimpinellifolia Klitrose   X X 

Rosa rubiginosa Æblerose   X X 

Salix aurita Øret pil   X X 

Salix caprea Seljepil X   X 

Salix cinerea Gråpil   X X 

Salix pentandra Femhannet pil   X X 

Salix repens ssp. repens Krybende pil   X X 

Sambucus nigra Almindelig hyld   X X 

Sambucus racemosa Druehyld   X X 

Sorbus aucuparia Almindelig røn X   X 

Sorbus hybrida Finsk røn X   
 Sorbus intermédia Seljerøn (Bornholmsk røn) X   X 

Taxus baccata Taks X    

Tilia cordata Småbladet lind X   X 

Tilia platyphyllos Storbladet lind X   X 

Ulmus minor Småbladet elm X   
 Ulmus glabra Storbladet elm X   
 Viburnum opulus Kvalkved   X X 

Det bemærkes, at man kan få anbefalinger til plantevalget på www.plantevalg.dk  
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Bilag 2. Dansk nærområde 

  

Ved dansk nærområde forstås Danmark samt de administrative enheder, der er anført i højre kolonne i nedenstående 

skema. 

 

 

Fylker i Norge Østfold 

Vestfold 

Telemark 

Austagder 

Vestagder 

Rogaland 

Hordaland 

Län i Sverige Västra Götaland (Kun det gamle Göteborg og 

Bohuslän) 

Halland 

Skåne 

Blekinge 

Kalmar 

Voivods (regioner) i Polen Pomeranian (Gdansk) 

Kujawsko-pomorskie (Bydgoszck) 

Lubusz (Gorzow) 

Zachodniopomorskie (Szczechin) 

Wielkopolskie (Poznan) 

Delstater i Tyskland Schleswig-Holstein 

Mecklenburg-Vorpommeren 

Brandenburg  

Niedersachen 

Sachsen-Anhalt 
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Bilag 3. Eksempel på projektafgrænsning m.m. 
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Bilag 4. Miljøstyrelsens lokale enheder 

 

Lokale enheder vedrørende tilskud til læhegn 

Organisering pr. 1. februar 2017 

 

 

 

 
 

 Østjylland 

Vasevej 7 

8920 Randers NV 

Tlf. 7254 2000 
E-mail: ojl@mst.dk 

 Sydjylland 

Skovridervej 3, Arnum 

6510 Gram 

Tlf. 7254 2000 
E-mail: syd@mst.dk 

 Fyn 

Sollerupvej 24  

5600 Fåborg 

Tlf. 7254 2000 
E-mail: fyn@mst.dk 

 Storstrøm 

Fejøgade 1 

4800 Nykøbing F. 

Tlf. 7254 2000 
E-mail: sto@mst.dk 
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Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53  

2100 København Ø 

 

www.mst.dk 

 

 

 

 


