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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat 
skovrejsning 
 
Landbrugsstyrelsen sender følgende udkast i offentlig høring:  
 

 Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 
 
Bemærkninger sendes til euogerhverv@lbst.dk senest 29. marts 2019 med 
angivelse af j.nr. 19-23350-000003.  
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til:  

 Jens Noe Hansen, jennoe@lbst.dk 
 
Eventuelle spørgsmål af juridisk karakter bedes rettet til: 

  Annie Makropoulos, anbbma@lbst.dk.  
 
Det overordnede formål med tilskudsordningen til privat skovrejsning er fortsat, 
at skovrejsning skal bidrage til kvælstofreduktion og gennemføre 
vandrammedirektivet. 
 
Om bekendtgørelsen 
Baggrunden for udstedelsen af den nye bekendtgørelse er forberedelse forud for 
åbning af tilskudsordningen i 2019. Der er desuden tale om ændringer i 
forbindelse med et nyt administrativt set-up for ordningen. 
 
En anden væsentlig ændring i forhold til tidligere år er, at muligheden for at 
anvende pesticider udgår. Fremover vil pesticider alene kunne anvendes efter 
dispensation.  
 
Der er besluttet en ny organisering mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen 
på tilskudsordninger under det danske landdistriktsprogram. Det betyder, at 
tilskudssagerne fremadrettet behandles i Landbrugsstyrelsen.  
 
Den nye organisering medfører en ændring af procedurerne. Der er ikke tilsigtet 
en ændring af de natur- og miljøfaglige krav til projekterne, eller de mål, 
projekterne skal tilgodese. Det er heller ikke hensigten, at ændringen i sig selv vil 
medføre strammere krav for projekterne. For igangværende projekter betyder det, 
at ansøgninger om projektændringer og udbetalinger fremover vil skulle ske til 
Landbrugsstyrelsen.  
 
I 2019 er ansøgningsrunden planlagt til at åbne i perioden 2. juli til 4. september 
2019. 
 
Væsentligste ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelser (nr. 1050 af 17. 
august 2018) 

 Som følge af den ovenfor beskrevne nye organisering er der indført nye 
procedurer for ansøgning. Det medfører, at ansøgninger fremover skal 
sendes til Landbrugsstyrelsen. 
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 Ansøger skal selv være opmærksom på indhentning af nødvendige 
tilladelser fra andre offentlige myndigheder, herunder kommunens 
VVM-screening.  

 Bekendtgørelsen indeholder flere bestemmelser, som tidligere fremgik 
af vejledningen. Der er ikke herved tilsigtet en ændring i det materielle 
indhold. Ændringerne skyldes lovtekniske grunde.  

 Brug af pesticider udgår som mulighed. Der vil fremadrettet kun kunne 
anvendes pesticider i særlige tilfælde og efter ansøgning. 

 Der indføres adgang til at klage over Landbrugsstyrelsens afgørelser.  
 
Som hidtil sker prioritering på baggrund af blandt andet kvælstofretentionskortet 
fra GEUS. Der er udarbejdet en koordinatbekendtgørelse, som sendes i høring 
sammen med bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning. Kortet kan ses på 
http://data.geus.dk/geusmap/?lang=da&mapname=denmark#baslay=baseMapD
a&optlay=&extent=-
61018.518518518424,5919284.336419753,1176018.5185185184,6530715.66358024
7&layers=dk_retentionskort 
 
Agil erhvervsrettet regulering 
Landbrugsstyrelsen har vurderet indholdet af udkastet til bekendtgørelse i 
henhold til Erhvervsministeriets vejledning om agil erhvervsrettet regulering, som 
har til formål at understøtte virksomhedernes mulighed for at teste, anvende og 
udvikle nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Landbrugsstyrelsen 
vurderer, at der er tale om en frivillig ansøgningsordning med sigte på natur og 
miljø, hvor de 5 principper ikke findes at være relevante. 
 
Offentlige implementeringskonsekvenser 
Landbrugsstyrelsen har vurderet indholdet af udkastet til bekendtgørelse i 
henhold til de syv principper i Digitaliseringsstyrelsens vejledning om 
digitaliseringsklar lovgivning. Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at 
bekendtgørelsesudkastet er i overensstemmelse med disse principper. En 
ansøgning om tilskud til privat skovrejsning indsendes i dag via Miljø- og 
Fødevareministeriets Tast-Selv-Service. 
 
Personoplysninger som registreres i Miljø- og Fødevareministeriets Tast-Selv-
Service håndteres i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse. Systemet 
tilgås med NemId. 
 
Ikrafttrædelsesdato  
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2019. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser er vedlagt. 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk 
efter høringsfristens udløb. Høringssvarnotatet bliver offentliggjort på 
Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende. 
 
Med venlig hilsen 
 
Landbrugsstyrelsen 
 


