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Den 19. maj 2017 

 

Til organisationer, myndigheder m.fl., 

jf. vedlagt oversigt     

  

   

 

Høring 
 
Udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til skov med 
biodiversitetsformål 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ovennævnte bekendtgørelse og vejledning 

i høring. 

 

Naturpakken er politisk vedtaget. Som en del af Naturpakken 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. 

 

Tilskudsordningen er blevet revideret og indeholder en række ændringer, hvor 

hovedindholdet af de foreslåede ændringer er: 

 

Tilskudsaktiviteter 

 Som følge af Naturpakken, er tilskud til urørt skov flyttet over i en 

selvstændig national tilskudsordning med engangskompensation. De to 

tilskudsordninger kan kombineres, såfremt de ansøgte aktiviteter 

understøtter formålet med urørt skov. 

 Tilskud til stævning er ændret fra selvstændig aktivitet til at være en del af 

aktiviteten ’ekstensiv drift’. 

 Tilskud til bevaring af træer til naturligt henfald er øget med i alt 100 kr. 

pr. træ som kompensation for krav til ansøgers markering af træerne.  

 Tilskud til skovgræsning stiller krav om ekstensiv drift af på 

tilskudsarealet. 
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 Der er indført loft på tilskud til hegning. For hegn til forberedelse af 

skovgræsning ydes der maksimalt tilskud på 30 kr/m inklusiv 

hegnspassager. 

 

 

Støtteberettigelseskriterier 

 Der er eller bliver fredskovspligt på tilsagnsarealer med tinglysning af 

naturlige vandstandsforhold og træer til naturligt henfald. Argumentet er 

de langsigtede lovmæssige og forvaltningsmæssige hensyn. 

 

Prioritering af ansøgninger 

 Tidligere var prioritering baseret på en kombination af fordeling i puljer 

afhængig af formål samt point for aktiviteter og arealstørrelse. Fremover 

vil ansøgninger blive prioriteret på baggrund af arealstatus og størrelse, 

men ikke efter aktiviteter. Ansøgninger, som indeholder arealer med 

Natura 2000 skovnaturtype prioriteres højest. Derefter prioriteres 

ansøgninger med arealer, som har kortlagt værdifuld natur i form af HNV-

skov eller andre registreringer. Baggrunden for denne ændring er, at 

prioritere aktiviteter, der kan sikre og forbedre tilstanden på arealer med 

Natura 2000 skovnaturtyper samt skabe et mere enkelt 

prioriteringssystem. 

 

Høringsmaterialet offentliggøres på Høringsportalen. 

 

Det skal oplyses, at høringssvar offentliggøres på Høringsportalen og at man ved at 

afgive høringssvaret samtykker til offentliggørelse, herunder afsenders navn og 

mailadresse. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til makla@mst.dk med cc til mst@mst.dk 

senest den 16. juni 2017. Teksten – ”Bemærkninger til høring vedrørende 

tilskudsordningen til skov med biodiversitetsformål” bedes tilført anført i 

emnefeltet.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mathias Kjærulf Lang-Hemmersam 

makla@mst.dk – tlf. 93 59 71 42 
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