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Vedr.: Høring over ændring af bekendtgørelser om tilskud til privat skovrejsning og 

bæredygtig skovdrift 

 

Med e-mail af 19. marts 2012 har Naturstyrelsen fremsendt ovennævnte to bekendtgørel-

sesudkast, idet Styrelsen anmoder om Skovrådets/Skovforeningens bemærkninger hertil 

senest den 23. marts 2012.. 

 

Styrelsen har med e-mail af 16. marts fremsendt udkast til vejledning om tilskud til privat 

skovrejsning med høringsfrist 20. marts. Bemærkninger til denne vejledning fremsendes i 

særskilt mail til Naturstyrelsen, att.: Naturplanlægning og Biodiversitet. 

 

 

Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 

 

Ved ejerskifte falder fremtidige ydelser efter et tilsagn om tilskud for arealet bort i henhold 

til § 6, stk. 4, såfremt den nye tilskudsberettigede ejer ikke indtræder i alle rettigheder og 

pligter ifølge tilsagnet. 

 

Det er uklart, hvilke pligter en ny ejer kan undlade at indtræde i. Omfatter dette også en 

eventuelt pålagt fredskovspligt? Eventuelt ved tilbagebetaling af en udbetalt 1. rate? 
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I §12 fastsættes rammerne for, hvilke emner Naturstyrelsen kan fastsætte nærmere regler 

for. Heri bør vel også indeholdes fastsættelsen af tilskudsstørrelserne og vilkårene, som 

disse kommer til udtryk i vejledningen om tilskud til skovrejsning. 

 

Såfremt samfundet ønsker en betydelig forøgelse af skovrejsningen i Danmark finder 

Skovforeningen det besynderligt, at der kun kan ydes indkomstkompensation til arealer, 

der er beliggende i udpegede skovrejsningsområder. 

 

 

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift 

 

Såfremt bekendtgørelsesudkastet efterfølgende skal kunne rumme den planmodel til sik-

ring af Natura 2000 beskyttelsen, som foreningen har drøftet med Naturstyrelsen går 

Skovforeningen ud fra, at denne er indeholdt i forslaget til § 2, stk. 1, nr. 1. Nedennævnte 

bemærkninger skal ses i dette lys. 

 

Bekendtgørelsesudkastet sikrer bl.a. en tilskudsmulighed i § 2, stk. 1, nr. 3 i forbindelse 

med indgåelsen af aftaler med skovejere til sikring af habitatdirektivets skovnaturtyper.  

 

Dette er i udkastet formuleret som ”Driftsaftaler om fremme af bæredygtig skovdrift, her-

under…sikring af en drift, som kan afværge en afgørelse om at pålægge ejeren en be-

stemt drift….” 

 

Derfor bør formuleringen af § 2, stk. 1 nr. 1 ændres, idet der heri er indeholdt muligheden 

for at modtage tilskud til udarbejdelse af planer, der skal kunne opfylde samme formål om 

sikring af habitatdirektivets skovnaturtyper, men i nr. 1 er indeholdt et formål at fremme 

”naturnær skovdrift”.  

 

Dels er dette ikke en veldefineret driftsform, dels skal planen – og efterlevelsen af denne - 

kunne opfylde samme mål som nr. 3, pkt. d. Derfor bør formuleringen af nr. 1 ikke indehol-

de ordene ”naturnær skovdrift”, da tilskudselementet skal rumme: 

 

 Tilskud til grønne driftsplaner, der skal sikre en bæredygtig skovdrift 

 Tilskud til planer, der indeholder Natura 2000 beskyttelsen 

 

I henhold til § 2, stk. 4 kan Naturstyrelsen bestemme, at en eventuel tinglysning skal ske 

for ejerens regning. Dette finder Skovforeningen ikke rimeligt, da en eventuel tinglysning i 

forbindelse med et påbud  - med samme formål som indgåelsen af aftaler -  betales af Sta-

ten. 

 

I henhold til § 3, stk. 1, nr. 3 kan der ikke ydes tilskud til foranstaltninger, der er påbegyndt. 

 



Formuleringen er ikke dækkende for det man ønsker med indgåelsen af aftaler i situatio-

ner, hvor Naturstyrelsen vil fastholde en given drift af nogle skovnaturtyper. Hér er der jo i 

bekendtgørelsens forstand også tale om en foranstaltning (driftsform), der er påbegyndt. 

Og selvfølgelig skal der ydes erstatning for den manglende mulighed for at ændre drifts-

form, træart m.m. 

 

 

Med venlig hilsen 

DANSK SKOVFORENING 

   
Jens Kristian Poulsen    /    Hans M. Hedegaard 


