
 

 

 
Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om tilskud til privat skovrejsning 2022 

Dansk Skovforening takker for muligheden for at kommenterer på ”Udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 2022” som omhandler ophævelse af muligheden for at 

indsende ændringsanmodning og anmodning om udbetaling samtidig. 

 

Ingen af høringens bestanddele: Høringsbrev, udkast til ændringsforslag eller redegørelse for de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser berører hvorfor, der er behov for ændringen.  

 

Realiteten omkring skovrejsningsprojekter er, at hovedparten af projektere undergår en eller anden form for 

ændring i løbet af deres lange tilblivelsesperiode. Projektejer kommer undervejs i tanke om forhold, som 

vedkommende gerne vil have taget højde for i projektet, og tilpasninger er nødvendige, når man står i 

marken, og er i gang med tilplantning. Ændringer og justeringer er en del af skovrejsningsprojekternes natur. 

 

Projektvirkelighedens behov for agilitet og tilpasning må gerne afspejles i projekternes sagsbehandling. Med 

den forslåede ændring, ser skovrejsningsprojekter finansieret af EU-midler ind i at skulle: Indsende projektet. 

Få tilsagn. Etablerer projektet. Indsende ændringsanmodning. Indsende anmodning om udbetaling. 

 

Skovrejsningskonsulenten skal altså have fat i skovrejsningsprojektet en ekstra gang og lave en ekstra 

indsendelse af projektet. 

Hver indsendelse er erfaringsmæssigt forbundet med reel risiko for, at ansøgningen ikke kan uploades, at 

vedhæftninger bliver smidt af, og at projektet bliver fejlmeldt, hvorefter ansøgningsproceduren først kan 

genoptages, efter Landbrugsstyrelsen har rettet fejlen i ”Tast Selv-systemet.  

 

Flere sagsgange i ”Tast Selv” tager tid hos konsulenterne. I sidste ende har det betydning for den 

konsulentpris projektholderene skal betale, hvis de vælger at tage skovrejsningsprojektet gennem 

Landbrugsstyrelsen. 

 

Dansk Skovforening mener derfor ikke, at vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser er 

retvisende. Ændringen vil være forbundet med en øget omkostning for skovrejsningskonsulenterne. Det bør 

afspejles i dokumentet.   

 

De politiske skovrejsningsambitionerne og den generelle konkurrence om arealerne peger på, at der er 

behov for kontinuert at gøre skovrejsningssagsbehandlingen mere enkel og mere smidig. Det credo syntes 

ikke nærværende i foreliggende ”Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til 

privat skovrejsning 2022”. 
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