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Urimelige sagsbehandlingstider for skovsager skal løses nu
Vi har i skovbrugserhvervet gennem længere tid kunnet konstatere, at der er helt urimelige
sagsbehandlingstider for tilsagn til såvel privat skovrejsning som skov med biodiversitetsformål,
der i 2019 flyttede fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen. Det er meget utilfredsstillede for
ejerne, og det kan ende med at flere projekter opgives grundet den forhalede sagsbehandling.
Formålet med ordningen for privat skovrejsningen er at reducere kvælstofudledning til
vandmiljøet, men er også en positiv gevinst for klimaet. En indsats som i forvejen halter meget, og
som har politisk bevågenhed.
Dette brev skal derfor ses som et nødråb fra ejerne og flere af de store konsulentfirmaer på
området, der mærker konsekvenserne og ejernes stigende usikkerhed hver dag.
Politisk ønske om mere skov forhales af de lange sagsbehandlingstider
Politikerne har klart meldt ud, at de ønsker mere skov i Danmark. De private lodsejere har budt ind
med flere arealer, end der var penge til i puljen i ansøgningsrunden 2019. Politikerne fandt
efterfølgende 15 mio. kr. ekstra til privat skovrejsning, så alle kvalificerede ansøgere kan forvente
at få tilsagn. Det var en rigtig god historie, da det blev besluttet, men kan ende med at få en rigtig
uheldig afslutning. For efter adskillige måneders sagsbehandlingstid har ejerne endnu ikke
modtaget tilsagnene, og med den seneste udmelding vil det ikke blive muligt at påbegynde
tilplantningen, som ellers er planlagt her i foråret.
Konsekvenser af forlænget sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingen skulle oprindeligt være afsluttet senest ved årsskiftet, men der mangler stadig
rigtig mange sager. Den 23. januar er den forventet sagsbehandlingstid fjernet på tilskudsguiden,
og der er ikke kommet noget officiel udmelding.
Konsekvenser, der er ved en forlængede sagsbehandlingstid er blandt andet:


Lodsejere laver deres markplaner i februar, så de skal vide hvad der skal ske med jorden nu
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Nogle lodsejere har opsagt forpagtninger for at plante skov – hvad skal de gøre?
Forsinkelse medfører skuffede lodsejere og vil medføre frafald (pga. frustrationer, bøvl,
planlægning)
Efter at ejeren skal søge tilladelser forud for tilskudsansøgningen betyder det også
forgæves sagsbehandling fra kommuner, museer og andre myndigheder
De politiske visioner bliver ikke indfriet og der er risiko for momenttab for tilplantningen af
skov på grund af dårlig omtale af ordningen
Planteskoler og planteentreprenører kan ikke disponere – resultatet kan blive flaskehalse
og økonomiske tab
Udfordringer med at indberette skovrejsningerne inden fristen for at søge arealtilskud
udløber

Det blev meldt ud, at alle kvalificerede ansøgninger kan forvente tilsagn, og derfor skaber den
lange sagsbehandlingstid stor frustration.
For ejerne kan ikke bare sætte gang i projekterne før de har fået tilsagnet og arealet har fået
pålagt fredskovspligt. Faktisk må ejer ikke engang engagere en konsulent før høringsperioden på 4
uger efter fredskovspålæggelsen er ovre. Det vel at mærke på trods af, at processen med at opnå
fredskovstilladelse først påbegyndes, når Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn og sendt sagen
videre til Miljøstyrelsen.
Billedet er lige så slemt for ordningen til skov med biodiversitetsformål
Sagsbehandlingen halter også gevaldigt i forhold til tilsagn på ordningen skov med
biodiversitetsformål. Som eksempel har en af skovbrugskonsulenterne indsendt 36 ansøgninger og
kun fået svar på 1 her ved udgangen af januar 2020. Ansøgningsrunden lukkede den 10. juli 2019.
Det er vigtigt at skovejerene får deres tilsagn, så de kan nå at melde det ind i forbindelse med
fristen for grundbetaling i april, da de ellers forsinkes et år.
Udbetaling af tilskud er i flere tilfælde over et år forsinket
Desværre er det ikke kun i forhold til tilsagn, at Landbrugsstyrelsen har svært ved at nå deadlines.
De sidst tilgængelige tal Dansk Skovforening har fået fat i viser, at der i efteråret 2019 stadig
manglede at blive udbetalt 20% af de indberettede skovrejsninger fra 2018 og 80% af de
indberettede skovrejsninger fra 2019.
Forslag til løsninger
Der er behov for stabilitet og tillid til ordningerne. Vi har derfor i skovbrugserhvervet diskuteret
situationen, og vi håber, at der kan findes en god løsning til samfundets bedste, så vi får rejst
noget mere skov og styrket biodiversiteten i de danske skove.
Vi har været i løbende dialog med jer, og I har oplyst, at I har opnormeret gennem det seneste år,
og forsøger med en ny struktur, for at skovordningerne også kan få plads til afvikling. Resultatet
har desværre ikke været særlig synligt endnu. Det virker som om der mangler kompetencer og
tilstrækkelig prioritering på området.
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Fra skovbrugserhvervet foreslår vi en nødplan til den brændende platform i forhold til
skovrejsningssagerne:






I bør igen tillade, at der indgås kontrakt med en konsulent (så de kan få bestilt planter
m.m.), hvis der er indsendt en ansøgning.
Det bør tillades at projektet sættes i gang allerede når der er givet tilsagn fra
Landbrugsstyrelsen.
For at prioritere sagsbehandlingen kan I bede konsulenterne om at fremsende en liste over
de sager, der er påregnet tilplantet i dette forår og sagsbehandle dem først, så de, der er
planlagt til efteråret kommer senest ud. Det er et ønske fra konsulenterne.
Kommunikationen forbedres, og det bør gøres lettere at få kontakt til de rette
medarbejdere i Landbrugsstyrelsen der har viden om skovsagerne.
Landbrugsstyrelsen må opprioritere sagsbehandlingen yderligere.

Klokken er 5 minutter over 12 – det er i sidste øjeblik, og det skal være nu vi finder løsninger og
står sammen, så skovordningerne ender som en succes og ikke en fiasko – og et stort
klimaselvmål.

Med venlig hilsen
Ditte Galsgård
Dansk Skovforening
Dette brev er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Skovforening, Skovdyrkerne, HedeDanmark
og Naturplant.
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