
 

 

 
Høring i Skovrådet – Ændringer til ordningen – Privat skovrejsning 2023 

Det var ikke muligt for Skovrådet at udarbejde et fælles høringssvar. Dansk Skovforening sender derfor 
vores bemærkninger til de foreslåede ændringer.  
 
Dansk Skovforening glæder sig over, at udkastet til Landbrugsstyrelsens ordning for skovrejsning 2023 
indeholder flere af de elementer, som Skovrådets anbefalede i 2019. 
 
Dansk Skovforening finder det særligt positivt at:  
 

• nåletræ opprioriteres 

• tilskudssatserne opjusteres 

• dokumentation for kommunale tilladelser flyttes til udbetalingstidspunktet 

• krav om maksimale indhegninger fjernes 

• krav til hjemmehørende arter lempes 

• afstandskrav til naboers huse og bygninger fjernes  

• listen over den accepterede herkomst af planter lempes 
  
Der er dog flere af ændringerne, der stiller krav til øget vejledning af brugerne. Fx i 3.a Krav til nåleskov 
skærpes for at sikre sammenhæng med krav til fredskovspligt – I punktet nævnes det, at fritlæggende 
nåleskove under 5 ha skal have en altovervejende andel af løv for at være robuste. Hvordan skal 
altovervejende tolkes? Er det over 50 pct? Og hvordan adskiller en nåleskov under 5 ha sig fra en 
løvskov med holme af nål? 
 
Samlet set rummer ændringerne en tiltrængt fleksibilitet, som forhåbentlig kan være med til at sikre 
afløb for den relativt store pulje penge, der er til rådighed til årets ansøgningsrunde.  
 
Der er dog også ændringer, der trækker lidt i den modsatte retning. Det gælder de ændringer, der blev 
etableret i sagsbehandlingsproceduren sidste år for at fremme sagsbehandlingen af tilsagn.  
 
Sagsbehandlingen vedrørende tilsagn blev midt i ansøgningsperioden sidste år ændret til alene at 
forholde sig til ordningens kriterier og ikke til ordningens forpligtelser. Overholdelse af forpligtelser bliver 
først vurderet ved afsyning af skovrejsningsprojektet. Det har efterladt skovrejsningskonsulenterne med 
større risiko for, at projektet bliver trukket i støtte.  
 
I nærværende høringsmaterialet forsøges det imødegået ved at nedbringe antallet af skøn i ordningen. 
Ingen skøn; ingen tvivl og dermed ingen underkendelse af projekter. Det er imidlertid ikke den rigtige 
vej at gå. 
 
Langt de fleste skovrejsningsprojekter etableres på ukurante arealer – ikke på flad og firkantet mark. 
Skovrejsningsordningen har derfor brug for noget råderum – samtidig med at konsulenterne har brug 
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for sikkerhed for, at etablerede projekter ikke bliver underkendt.  
 
Dansk Skovforening vil i den forbindelse gerne opfordre til, at:  
 

• vejledningsindsatsen øges – herunder at der afholdes fysiske workshops/møder for 
konsulenterne 

• man ikke ændrer i procedurer og formalia efter vejledningen til årets skovrejsningsordning er 
offentliggjort, og ansøgningsrunden åbnet. 

• Landbrugsstyrelsen undersøger muligheden for at informere direkte om ændringer til sine faste 
kunder. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Tanja Blindbæk Olsen 
Erhvervspolitisk chef 
 
 
+45 2537 1977 
to@danskskovforening.dk 
 


