
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om forsikring af privat skov 
mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgø-
relse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentil-
plantning mv. efter stormfald i høring. 

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om ændring af lov om 
stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 23. november 
2012 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 (digital kommu-
nikation). 

Bekendtgørelsen afløser den gældende bekendtgørelse om forsikring af 
privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter storm-
fald (bekendtgørelse nr. 320 af 9. maj 2001).  
 
Bekendtgørelsen udstedes på baggrund af en evaluering af den eksiste-
rende stormfaldsordning foretaget af Orbicon og Epinion i 2012 på vegne 
af Stormrådet. Evalueringen konkluderede, at ”ordningen altovervejende 
er en succes, og i meget høj grad har bidraget til en hurtig tilplantning af 
private stormfaldsarealer med robuste beplantninger. Det er i høj grad 
lykkedes at konvertere store nåletræsarealer til løvskov, og ordningen er 
meget populær 
hos skovejerne”. I rapporten, som kan læses på Stormrådets hjemmeside 

http://www.stormraadet.dk/Stormfald/Evaluering-af-stormfaldsordningen, 

foreslås der samtidig en forenkling af ordningen, da den fremstår admini-
strativt tung og vanskeligt forståelig for den enkelte skovejer. Stormrådet 
har drøftet disse forslag og har på den baggrund afgivet en række anbefa-
linger til erhvervs- og vækstministeren om ændring af ordningen. Storm-
rådet anbefaler, at: 

• der alene ydes tilskud til fladefald og ikke som i dag også til spredt 
fald, 

• arealstørrelsen for de enkelte stormfældede områder i en skov skal 
udgøre mindst 0,5 ha mod i dag 0,2 ha for at blive regnet med i det 
tilskudsberettigede areal, 

• tilskud opdeles i oprydningstilskud, grundtilskud til gentilplantning 
og særlige tillæg, 
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• at der ydes særlige tillæg i forhold til den konkrete gentilplantning, 
herunder træernes robusthed, særlig anvendelse af eksisterende træer 
(ammetræer), etablering af kulturhegn, pesticidfri kulturetablering 
mv., 

• at særlige tillæg også i enkelte tilfælde anvendes, selv om der ikke 
kan opnås tilskud til gentilplantning (gentilplantningsplan og fortids-
minder), 

• at ask udgår som en godkendt træart, og 

• den til enhver tid gældende udgave af ”Katalog over skovudviklings-
typer i Danmark” løbende inddrages i sagsbehandlingen. 

Hertil kommer en redaktionel gennemgang af bekendtgørelsen, som bl.a. 
fjerner ikke længere relevante bestemmelser. 

Det er alene spørgsmålet om hvilke arealer og hvilke aktiviteter, der ydes 
tilskud til (udkastets § 7), som er nyt i forhold til den eksisterende be-
kendtgørelse. Stormrådets øvrige anbefalinger vil blive implementeret i 
den vejledning, der skal udarbejdes af rådet i medfør af bekendtgørelsen 
(udkastets § 16) i forbindelse med et konkret stormfald. 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft så hurtigt som mu-
ligt. Da den imidlertid skal gennem en notifikationsproces i EU, kan der 
ikke fastsættes et præcist tidspunkt for dette. 

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte udkast skal sendes til Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen, pj@kfst.dk, senest fredag den 30. august 
2013, kl. 15.30. 


