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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov 
med biodiversitetsformål  
 
Landbrugsstyrelsen sender følgende udkast i offentlig høring:  
 

• Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål 
 
Bemærkninger sendes til euogerhverv@lbst.dk senest 14. april 2020 med 
angivelse af j.nr. 20-0162-000005.  
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til:  

• Henrik Ballegaard, henbal@lbst.dk 
 
Eventuelle spørgsmål af juridisk karakter bedes rettet til: 

•  Annie Makropoulos, anbbma@lbst.dk.  

 
 
Som en del af den politisk vedtagne Naturpakke indgår tilskudsordningen til skov 
med biodiversitetsformål, som er finansieret af EU’s landdistriktsmidler. Danmark 
har en forpligtelse til at beskytte truede dyre- og plantearter og mange af disse 
arter er knyttet til levesteder i skove. Det er nødvendigt at tage særlige hensyn i 
skovdriften, for at sikre levestederne for biodiversiteten.  
 
Det overordnede formål med tilskudsordningen er at bidrage til, at sikre stabile 
levesteder for de arter, som er tilknyttet skov. I skov med biodiversitetsformål 
tages de nødvendige hensyn, ved at skabe muligheder for ekstensiv skovdrift, 
skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige 
vandstandsforhold. 
 
Om bekendtgørelsen 
Baggrunden for udstedelsen af den nye bekendtgørelse er forberedelse forud for 
åbning af ordningen i 2020.  
 
I 2020 er ansøgningsrunden planlagt til at åbne i perioden 1. maj il 31. juli 2020. 
 
Væsentligste ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelse (nr. 538 af 2. maj 
2019) 

• Der indføres mulighed for veteranisering af op til 25 % af de træer, der er 

udpeget til naturligt henfald. 

• Der indføres et krav om, at skovbevoksninger bestående af eg eller bøg 

skal være 100 år gammel i gennemsnit.  

 
 

Agil erhvervsrettet regulering 
Landbrugsstyrelsen har vurderet indholdet af udkast 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 
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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 skov med biodiversitetsformål indsendes i dag via 
Virk.dk. 
 
Personoplysninger som registreres i Landbrugsstyrelsen håndteres i 
overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse. Systemet tilgås med NemId. 
 
Ikrafttrædelsesdato  
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 30. april 2020. 
 
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 
 


