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Opgørelse af plantetal ved besigtigelse og kontrol af projekter 
med tilskud til privat skovrejsning efter sommertørken 2018 
 

Dette års tørre sommer har medført døde træer i projekter med tilskud til privat 

skovrejsning. Det gennemgås her, hvad det betyder for opgørelsen af plantetal i 

forbindelse med besigtigelse og kontrol af projekterne. 

 

Fælles regler for alle projekter med tilskud til privat skovrejsning 

 

Miljøstyrelsen kan kontrollere dit skovrejsningsprojekt, indtil 5 år efter projektet 

er afsluttet. I denne periode skal investeringen i projektet, som du har fået tilskud 

til, opretholdes. Har du fået tilsagn om tilskud til at etablere løvskov på et bestemt 

areal, kontrolleres det, at der fortsat er løvskov på arealet. Det betyder blandt 

andet, at der ikke kan plantes efter med nåletræer i en løvtræsbevoksning, hvis 

andelen af nåletræer dermed ender med at overstige 25 % af plantetallet. Har du 

en fejlslagen bevoksning, som du ønsker at genetablere - fx ved at pløje arealet op 

og gentilpante det – skal du gentilplante arealet med de rigtige arter, for at 

investeringen er fastholdt. 

 

Du skal være opmærksom på, at projektarealet i forbindelse med udbetaling af 

tilskud pålægges fredskovspligt. For tilplantede arealer betyder det, at de skal 

holdes bevoksede med træer, der danner, eller med tiden vil danne, sluttet skov af 

højstammede træer. For at opfylde dette kan det blive nødvendigt at plante 

arealerne efter. 

 

Tilsagn om tilskud til skovrejsning fra 2016-2018 med udbetaling i én rate 

 

Plantedød som følge af tørken vil som udgangspunkt ikke få konsekvenser for dit 

tilskud. 

 

Det overordnede formål med besigtigelse og kontrol er i dette tilfælde at 

konstatere, at investeringen i skovrejsningsprojektet er gennemført. I forbindelse 

med plantetalopgørelsen ved besigtigelse eller kontrol vil alle plantede træer, 

levende eller døde, som findes på de tilplantede dele af projektarealet derfor blive 

medregnet. Er der plantet et tilstrækkeligt stort antal af de tilskudsberettigede 

træarter, får plantedød som følge af tørken ikke konsekvenser for dit tilskud.  
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Tilsagn om tilskud til skovrejsning fra 2015 eller tidligere med udbetaling i to rater 

 

Plantedød som følge af tørken kan få konsekvenser for dit tilskud. 

 

Når du anmoder om udbetaling af 1. rate af tilskuddet, er det overordnede formål 

med besigtigelse og kontrol at konstatere, at investeringen i skovrejsningsprojektet 

er gennemført. Det tjekkes altså, at de tilplantede arealer er bevoksede med skov, 

og at de korrekte træarter er anvendt, men plantetallet tjekkes ikke.  Er planter 

gået ud som følge af tørken, får det ikke konsekvenser for 1. rate af dit tilskud.  

  

Når du anmoder om udbetaling af 2. rate af tilskuddet, opgøres antallet af plantede 

træer som led i besigtigelse eller kontrol. Det er et krav, at der findes det krævede 

antal planter på de tilplantede dele af projektarealet, for at 2. rate kan udbetales.  

 

Har du anmodet om 2. rate af dit tilskud i år, men endnu ikke modtaget 

udbetalingen, er det afgørende, hvor mange træer der var på de tilplantede dele af 

projektarealet på det tidspunkt, hvor Miljøstyrelsen modtog anmodningen. I dette 

tilfælde tælles alle plantede træer med i plantetalopgørelsen ved besigtigelse eller 

kontrol, også dem, der måtte være døde som følge af tørken. Findes det krævede 

antal plantede træer, levende eller døde, får det ikke konsekvenser for 2. rate af dit 

tilskud. 

 

Har du endnu ikke anmodet om udbetaling af 2. rate af dit tilskud, skal du være 

opmærksom på, at Miljøstyrelsen er ansvarlig for tilskudsordningen for privat 

skovrejsning og står for besigtigelse og kontrol indtil udgangen af i år. Fra 1. januar 

2019 overgår administrationen af ordningen inklusive besigtigelse og kontrol til 

Landbrugsstyrelsen. Så længe Miljøstyrelsen er ansvarlig, vil det ved besigtigelse 

og kontrol være afgørende, hvor mange af de træer, der er plantet på de tilplantede 

dele af projektarealet, der var levende på det tidspunkt, hvor du har anmodet om 

udbetaling af 2. rate af dit tilskud. Miljøstyrelsen vil i denne sammenhæng tælle 

alle levende plantede træer med, også dem, som ved første øjekast virker døde, 

men som ved nærmere eftersyn viser tegn på at være i live. Er det tilstrækkelige 

antal levende træer ikke til stede, vil det være nødvendigt at plante efter, så dit 

projekt opfylder plantekravene, for at få udbetalt hele 2. rate af tilskuddet. 

 

I forlængelse af foranstående kan du, hvis de plantede træer er gået ud på dele af 

projektarealet, vælge kun at anmode om at få udbetalt tilskud til de arealer, som 

opfylder plantekravene. Dette medfører ikke sanktioner eller krav om 

tilbagebetaling i forhold til den allerede udbetalte 1. rate. Udbetalingen af 2. rate 

vil derimod blive reduceret svarende til din indberetning. Fredskovspligten gælder 

i dette tilfælde fortsat for hele projektarealet. 

 

Der henvises i øvrigt til vejledningerne om tilskud til privat skovrejsning for de 

forskellige ansøgningsår. 
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Hvis du vil plante efter og har et tilsagn med vilkår om skånsom jordbearbejdning 

 

Hvis der er tale om en ekstraordinær situation, hvor mange træer i et projekt med 

tilskud til privat skovrejsning er døde, og det er svært at anvende andre metoder, 

vil Miljøstyrelsen kunne give dispensation til efterplantning i borede huller. For at 

søge dispensation hos Miljøstyrelsen skal følgende være opfyldt: 

 

• Der skal være tale om efterplantning på baggrund af sommertørken 2018. 

• Du skal selv anmode det lokale museum om godkendelse til at plante i borede 

huller. 

• Godkendelsen fra det lokale museum skal vedlægges ansøgning om 

dispensation, som rettes til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenhed. 


