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Denne vejledning  

nr. 1: foryngelse af skov og driftsplanlægning 
 

Tilskud til: Ansøgningsmateriale: 

Foryngelse af skov skema G1 og fællesskema F1 

Driftsplanlægning m.v. skema G2 og fællesskema F1 

Der skal udfyldes et fællesskema (F1) for hver selvstændigt noteret ejendom i matriklen, ka-

rakteriseret ved et ejendomsnummer. 

Tilskud til foryngelse af skov og driftsplanlægning er præsenteret i: Skovinfo nr. 20. 

 

 

 

Oversigt over samtlige tilskud til skov 
 

 

Tilskudsordning Skov-info Vejledning Ansøgnings-

skema 

1. Fremme af god & flersidig skovdrift (G&F):  

 Foryngelse/Løvplan             G1*/L1* 

 Driftsplanlægning        G2* 

 Sikring af bevaringsværdigt egekrat    

2. Skovrejsning               S1* 

3. Praksisnære forsøg              P2* 

4. Konsulentvirksomhed              

5. Produktudvikling              

6. Produktionsafgiftsfonden              

 

* Anvendes altid sammen med fællesskema F1.  

Skov-infoer, vejledninger og ansøgningsskemaer fås hos det lokale statsskovdistrikt, se adres-

ser m.v. i bilag 4 i denne vejledning. Materiale om produktudvikling (nr. 5) og produktionsaf-

giftsfonden (nr. 6) fås dog i Skov- og Naturstyrelsen (tlf. 39 47 20 00). 

 

Denne vejledning nr. 1 omfatter tilskud til foryngelse af skov og driftsplanlægning. 
 

Reglerne for ordningen fremgår af skovloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 2. november 1996) 

og bekendtgørelse nr. 195 af 26. marts 1998 om tilskud til fremme af god og flersidig skovdrift 

med tilhørende vejledninger.  

 

Skov- og Naturstyrelsen skal administrere tilskudsordningen i overensstemmelse med bekendtgø-

relsen, vejledningen og skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. For ansøger og skov-

brugskonsulenterne kan vejledningen oplyse om, hvordan Skov- og Naturstyrelsen vil administre-

re ordningen.  
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HVEM KAN FÅ TILSKUD ?                                                  
 

Følgende kan få tilskud: 

 Private ejere af fredskov.
1
 

 Private ejere af en skov, der ikke er fredskovspligtig. Skoven skal være på mindst 0,5 ha og 

mindst 40 meter bred (i gennemsnit). 

 

Privat ejer kan være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende. Den private ejer må 

ikke have indgået driftsoverenskomst med eller modtage driftstilskud fra det offentlige til det 

konkrete areal. 

Hvis en skov ejes af flere personer eller et selskab, en fond m.v., skal der overfor Skov- og Natur-

styrelsen udpeges en person, som kan godtgøre at have afgørende indflydelse på driften af skoven 

eller på det areal, hvortil der søges om tilskud. Tilskud udbetales til denne person. 

Offentlige myndigheder, menighedsråd, præsteembeder og koncessionerede selskaber kan ikke 

modtage tilskud via denne ordning. 

 

FORYNGELSE AF SKOV                        (Ansøgningsskema G1 og F1) 
 

Formål 

 

Målet er at øge skovenes stabilitet, produktivitet, sundhed og biologiske mangfoldighed ved at 

sikre og øge skovenes løvtræandel. 

 Der er mulighed for at få et forhøjet tilskud ved at indgå en aftale kaldet LØVPLAN mellem 

staten og en skovejer, hvor skovejeren forpligter sig til at øge løvtræarealet på sin samlede 

ejendom på en økonomisk hensigtsmæssig måde både for skovejeren og for staten.  

 

Hvad gives der tilskud til ? 

 

Der kan søges om tilskud til: 

 Foryngelse af bevoksede skovarealer, og det er en hovedregel, at bevoksningen skal være 

hugstmoden, undtagen ved skærmstilling.  

 En undtagelse fra hovedreglen er, at arealer med pyntegrønt i kort omdrift kan modtage tilskud 

til foryngelse efter denne ordning. 

 Den nye bevoksning skal mindst være 40 meter bred i gennemsnit. Der er særlige krav til 

bredden af ydre løvskovbryn og indre løvtræbælter, jf. afsnittene “Ydre løvskovbryn” og 

“Indre løvtræbælter”. 

 

                                                 
1
 Hvorvidt en skov er fredskov fremgår normalt af matriklen og tingbogen, men under alle omstændigheder kan   

   det lokale statsskovdistrikt oplyse om det. Langt de fleste skove i Danmark er fredskove. 
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I henhold til skovloven må en bevoksning ikke forynges før den er hugstmoden. Foryngelseshugst 

i form af skærmstilling kan dog foretages før bevoksningen er hugstmoden, hvis foryngelsen sker 

for at sikre skovens langsigtede stabilitet. I de tilfælde, hvor en bevoksning er skadet af klimafor-

hold (stormfald, tørke o.lign.) eller insekter, kan det være aktuelt at foretage foryngelse tidligere 

end normalt.  

Hvis en bevoksning, der ikke er hugstmoden, ønskes forynget, skal man indhente det lokale stats-

skovdistrikts tilladelse. I forbindelse med stormfald kan distriktet godkende ansøgninger om til-

skud til foryngelse af skov og dermed fravige reglen om, at skovarealer skal være bevoksede, jf. i 

øvrigt afsnittet “Begrænsninger”.   

Til følgende typer af arealer kan der ikke ydes tilskud til foryngelse: 

 Brandbælter, agre, lysninger, læggepladser og lignende arealer, der ikke regnes som bevokse-

de. 

 

Kulturtræarter og foryngelsesmetoder                                                                   

 

Der gives tilskud til: 

 Plantning og selvforyngelse af bøg, eg, ask og lind. 

 Plantning af ydre løvskovbryn (kun særlige arter, jf. bilag 1). 

 Plantning af indre løvtræbælter (kun mager jord og kun særlige arter, jf. bilag 1). 

 

I tilknytning til dette ydes der forhøjet tilskud (tillæg) når: 

 Der bevares mindst 5 gamle træer/ha. 

 Kulturanlæg og pleje gennemføres helt uden bekæmpelsesmidler. 

 Ejendommen er tilmeldt en aftale om LØVPLAN. 

 

 

Definition af et projekt                                                                                              

 

Ved et projekt forstås en ensartet foryngelse på et fysisk velafgrænset areal (en afdeling eller lit-

ra). Som udgangspunkt betragtes foryngelse af to forskellige bevoksninger som to projekter, selv 

om foryngelsesmetoden er den samme.  I særlige tilfælde kan det lokale statsskovdistrikt dog 

godkende, at to forskellige bevoksninger, der tilsammen udgør en driftsenhed, søges forynget som 

ét projekt. Følgende skal være opfyldt: 

- begge bevoksninger er hugstmodne 

- den kommende kulturmetode og træartsvalg er enslydende, og tilskudssatsen er den samme 

- arealerne ligger i umiddelbar nærhed af hinanden 

- tilskud til de enkelte arealer ikke falder under bagatelgrænsen på 5000 kr. 

Generelt må det anbefales ikke at definere sine projekter alt for store, idet de ikke senere kan op-

splittes i mindre dele for at udnytte tilskuddet, hvis “et hjørne” mislykkes helt. 
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Er skoven beliggende på gode eller magre jorder?                                               

 

Opdelingen på gode og magre jorder er kommunevis og fremgår af bilag 2.  

Der skal udfyldes et fællesskema (F1) for hver selvstændigt noteret ejendom i matriklen. For hver 

ejendom anføres de konkrete projekter om foryngelse af skov på hver sit skema (G1).  

 

Plantemateriale 

 

I forbindelse med foryngelse af skov må der kun benyttes planter og frø, som opfylder Plantedi-

rektoratets bekendtgørelse om handel med forstligt formeringsmateriale. Det er dog tilladt at an-

vende frø og planter fra egne arealer, ligesom selvforyngelse eller lignende former for naturforyn-

gelse kan anvendes. 

Der skal anvendes træarter, som er egnede på lokaliteten.  

  Læs mere i SKOV-info nr. 14 “Valg af frø- og plantemateriale”. 

 

Anlæg af bevoksninger                                                                                             

 

Der skelnes mellem anlæg af bevoksninger, anlæg af ydre løvskovbryn og anlæg af indre løv-

træbælter:  

 Den nye bevoksning skal mindst være 40 meter bred i gennemsnit. Der er særlige krav til 

bredden af ydre løvskovbryn og indre løvtræbælter, jf. afsnittene “Ydre løvskovbryn” og 

“Indre løvtræbælter”. 

 

Der udbetales et fast tilskud pr. ha, som omfatter både anlæg og pleje. Det er en betingelse for 

ydelse af tilskuddet: 

 at bevoksningen/det ydre løvskovbryn/det indre løvtræbælte anlægges på skovbrugsmæssig 

forsvarlig vis, hvilket bl.a. stiller krav til metode og plantemateriale.  

 at foryngelsesmetoden passer til de lokale forudsætninger, det vil sige klima, vækst- og vildt-

forhold. Forberedelsen af jordbunden, selve plantningen/selvforyngelsen, hegningen, renhol-

delsen af den nye kultur, o.s.v. skal være i orden.  

 at planteafgang efterbedres med egnet plantemateriale, så kulturen kan opfylde plantetalskra-

vene i fornødent omfang, jf. tabel 3-4 i afsnittet “påbegyndt og gennemført”. 

 

Utilstrækkelig pleje kan medføre, at det tager længere tid, inden bevoksningen opfylder kravene 

til udbetaling af 2. rate af tilskuddet, eller at kulturen helt mislykkes, og at 2. rate dermed ikke 

bliver udbetalt. 

 

Hvis man vælger at gennemføre anlæg og pleje uden brug af bekæmpelsesmidler, ydes et forhøjet 

tilskud til plejen, se afsnittet foryngelse uden brug af bekæmpelsesmidler.  

 

 

 Læs mere i SKOV-info nr. 15 “Kulturstart i løvtræ”. 

 



 7 
 

Ydre løvskovbryn                                                                                                      

 

Vedr. ydre løvskovbryn gælder: 

 at tilskuddet til ydre løvskovbryn kun ydes i forbindelse med foryngelse af nåletræbevoksnin-

ger, som ligger i skovens kanter.  

 at ydre løvskovbryn i skovens nord- og vestkanter skal være mindst 20 meter brede, langs øv-

rige skovkanter mindst 10 meter brede. Der kan ydes tilskud til løvskovbryn på op til maksi-

malt 40 meters bredde.   

 at der skal anvendes tilskudsberettigede træ- og buskarter, jf. bilag 1. 

 

  Læs mere i SKOV-info nr. 12 og 13: “Træer og buske til skovbryn, læhegn og 

        vildtplantninger”. 

 

Indre løvtræbælter                                                                                                      

 

Vedr. indre løvtræbælter gælder: 

 at tilskuddet kun ydes på magre jorder, og kun når de indre løvtræbælter vil udgøre et stabilise-

rende og varierende element i større ensartede områder med nåletræ. 

 at tilskuddet til indre løvtræbælter kun ydes efter eksisterende nåletræbevoksninger. 

 at indre løvskovbryn skal være mindst 20 meter brede. Der kan ydes tilskud til indre løvtræ-

bælter på op til maksimalt 40 meters bredde. 

 at der skal anvendes tilskudsberettigede træ- og buskarter, jf. bilag 1. 

 

 

 

Definition af en løvtræbevoksning 
 

Definition af løvtræbevoksninger: bevoksninger hvor mindst 75 % af planterne er løvtræ (i kultu-

rer dog maksimalt 1500 nåletræplanter/ha). Nåletræerne kan ikke medregnes ved opgørelse af det 

krævede plantetal, jf. tabel 3-4 i afsnittet ”Påbegyndt og gennemført”. 
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Gode jorder                                                                                                        

 

På gode jorder kan der søges om tilskud til at etablere løvtrækulturer og til at anlægge ydre løv-

skovbryn efter nåletræbevoksninger. 

 

Tilskudsmulighederne er beskrevet nedenfor: 

 

Foryngelse af eksisterende nåle- og løvtræbevoksninger med løvtræ 

Metode Tilskudsberettigede  

hovedtræarter, jf. bilag 1: 

Krav 

 Plantning 

 Selvforyngelse 

 

 bøg, eg, ask eller lind 
 10 % indblanding af en anden løvtræart end de til-

skudsberettigede hovedtræarter bøg, eg, ask og lind 

(f.eks. fuglekirsebær, ahorn, m.fl.)*. Lind kan anven-

des som indblanding, når den ikke er hovedtræart. 

*Indblandingen skal kunne udgøre en blivende del af kronetaget. Naturlig løvtræopvækst kan medregnes som 

indblanding i både plantede kulturer og selvforyngelser. 

 

 

Anlæg af et ydre løvskovbryn 

Metode Tilskudsberettigede 

træ- og buskarter 

Krav 

 Plantning  

 Er beskrevet i  

bilag 1 

 Tilskuddet ydes kun i forbindelse med foryngelse af nåletræ-

bevoksninger i skovens kanter. 

 Ydre løvskovbryn skal i skovens nord- og vestkanter være 

mindst 20 meter brede, langs øvrige skovkanter mindst 10 me-

ter brede. Der kan ydes tilskud til løvskovbryn på op til mak-

simalt 40 meters bredde. 

 

 

Minimums plantetalskrav pr. ha. for udbetaling af 2. rate af tilskuddet fremgår af tabellerne 3-

4 i afsnittet “Påbegyndt og gennemført”. 

 

Der er mulighed for forhøjet tilskud ved at indgå en aftale kaldet LØVPLAN mellem staten og en 

skovejer. Aftalen betyder, at skovejeren forpligter sig til at sikre og øge løvtræarealet på sin sam-

lede ejendom, jf. beskrivelsen under afsnittet “LØVPLAN”. 
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Magre jorder                                                                                                         
 

På magre jorder kan der søges om tilskud til at etablere løvtrækulturer og til efter nåletræbevoks-

ninger at anlægge ydre løvskovbryn og indre løvtræbælter. Tilskuddene er forskellige afhængigt 

af om den eksisterende bevoksning er nåletræ eller løvtræ, og af hvilken metode, der anvendes til 

foryngelsen (selvforyngelse, plantning, plantning under skærm eller overstandere).  

 

Tilskudsmulighederne er beskrevet nedenfor: 

 
 

Foryngelse af en eksisterende løvtræbevoksning med løvtræ 

Metode Tilskudsberettigede hoved-

træarter, jf. bilag 1: 

Krav 

 Selvforyngelse* 

 Plantning under 

overstandere* 

 

 bøg, eg, ask eller lind 
 10 % indblanding af en anden løvtræart end de 

tilskudsberettigede hovedtræarter bøg, eg, ask 

og lind (f.eks. fuglekirsebær, ahorn, m.fl.). Lind 

kan anvendes som indblanding, når den ikke er 

hovedtræart.**  

*Overstandere skal bevares mindst indtil 2. rate af tilskuddet er udbetalt. 

**Indblandingen skal kunne udgøre en blivende del af kronetaget. Naturlig løvtræopvækst kan medregnes som 

indblanding i både plantede kulturer og selvforyngelser. 

 

 

Foryngelse af eksisterende nåletræbevoksninger med løvtræ 

Metode Tilskudsberettigede ho-

vedtræarter, jf. bilag 1 

Krav 

 Plantning 

 Plantning under 

skærm* 

 

 

 bøg, eg, ask eller lind 

 10 % indblanding af en anden løvtræart end den til-

skudsberettigede hovedtræart (f.eks. fuglekirsebær, 

ahorn, m.fl.) ** 

 

*Skærmen skal bevares mindst indtil 2. rate af tilskuddet er udbetalt. Se endvidere fodnote nedenfor.
2
 

**Indblandingen skal kunne udgøre en blivende del af kronetaget. 

 

 

Anlæg af et ydre løvskovbryn 

Metode Tilskudsberettigede 

træ- og buskarter 

Krav 

 Plantning  

 Er beskrevet i  

bilag 1 

 Tilskuddet ydes kun i forbindelse med foryngelse af nåletræ-

bevoksninger i skovens kanter. 

 Ydre løvskovbryn skal i skovens nord- og vestkanter være 

mindst 20 meter brede, langs øvrige skovkanter mindst 10 me-

ter brede. Der kan ydes tilskud til løvskovbryn på op til mak-

simalt 40 meters bredde. 

                                                 
2
 Anvendes skærmforyngelse af en nåletræbevoksning skal bevoksningen være sund, og bevoksningen skal ud 

fra en skovbrugsfaglig vurdering forventes at ville kunne holde så længe, som underplantningen behøver en 

skærm. Bevoksningen skal som minimum have en højde på 10 meter. Skærmstillingen bør normalt være gennem-

ført inden bevoksningen når en højde på 15 meter. Efter skærmstillingen bør der være mindst 400 sunde, stabile 

og jævnt fordelte træer tilbage pr. ha som skærm. Skærmen bevares mindst indtil 2. rate af tilskuddet er udbetalt. 
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Anlæg af indre løvtræbælter 

Metode Tilskudsberettigede 

træ- og buskarter 

Krav 

 Plantning  

Som for ydre løv-

skovbryn, se  

bilag 1 

 Tilskuddet ydes kun på magre jorder, og kun i forbindelse 

med foryngelse af nåletræbevoksninger. 

 Tilskuddet ydes kun, når de indre løvtræbælter vil udgøre et 

stabiliserende og varierende element i større ensartede områ-

der med nåletræ. 

  Indre løvtræbælter skal være mindst 20 meter brede. Der kan 

ydes tilskud til løvtræbælter på op til maksimalt 40 meters 

bredde. 

 

Minimums plantetalskrav pr. ha. for udbetaling af 2. rate af tilskuddet fremgår af tabellerne 3-

4 i afsnittet “Påbegyndt og gennemført”. 

 

Der er mulighed for forhøjet tilskud ved at indgå en aftale kaldet LØVPLAN mellem staten og en 

skovejer. Aftalen betyder, at skovejeren forpligter sig til at sikre og øge løvtræarealet på sin sam-

lede ejendom, jf. beskrivelsen under afsnittet “LØVPLAN”. 
 

Bevaring af gamle træer pr. ha til forfald                                                              

 

Der gives et forhøjet tilskud til foryngelsen, såfremt skovejeren vælger at efterlade mindst 5 gam-

le træer pr. ha. til forfald på arealet: 

 Træerne skal have udgjort en del af kronetaget i den gamle bevoksning, og de skal normalt stå 

jævnt fordelt over arealet. De må ikke senere fjernes eller udnyttes, men skal henligge til for-

rådnelse. 

 Ved foryngelse af en løvtræbevoksning skal der efterlades mindst 5 gamle løvtræer pr. ha., 

såfremt det forhøjede tilskud ønskes. 

 Ved foryngelse af en nåletræbevoksning forudsætter dette tillæg, at mindst 5 gamle træer pr. 

ha vælges blandt gamle løvtræer og/eller stabile nåletræarter (douglasgran, alm. ædelgran, 

grandis, lærk og skovfyr).  

Hvis sådanne gamle træer, som skal bevares, falder ned over hegn o.l. må de godt skæres op i 

nødvendigt omfang for at kunne skubbes/trækkes til side, men alt træ skal efterlades i kulturen. 

Tillæg for at bevare mindst 5 gamle træer pr. ha udbetales sammen med 1. rate af tilskuddet. 

 

Foryngelse uden brug af bekæmpelsesmidler                                                        

 

Der er mulighed for et forhøjet tilskud, hvis ansøger gennemfører anlæg og pleje af foryngelsen 

helt uden brug af bekæmpelsesmidler: 

 En forberedende sprøjtning i forbindelse med foryngelsen er ikke tilladt, når dette tilskud mod-

tages. Forbuddet gælder fra tilsagnsdatoen. 

 Vildtafværgemidler (kemiske) er heller ikke tilladt, men hegning o.l. kan anvendes. 

Forbuddet mod at anvende bekæmpelsesmidler gælder indtil 2. rate af tilskuddet er udbetalt.  

Tillæg for anlæg af foryngelsen uden brug af bekæmpelsesmidler udbetales sammen med 1. rate 

af tilskuddet. 
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LØVPLAN                                                                          (Ansøgningsskema L1)                                        

 

LØVPLAN er en forsøgsordning under tilskud til foryngelse af skov. 

Formålet med LØVPLAN er:  

 at støtte private skovejere, der ud fra en langsigtet planlægning ønsker at sikre og øge løvtræ-

andelen i deres skove. 

 

Hvad forpligter skovejeren sig til? 

En aftale om LØVPLAN gælder for en periode på minimum 5 år. I denne periode forpligter eje-

ren sig til at sikre og øge løvtræarealet.  

 

Det betyder, at ejeren forpligter sig til: 

 at løvtræbevoksninger i LØVPLAN-perioden ikke forynges med nåletræ
3
 

 at gennemføre foryngelser således, at løvtræarealet fastholdes og øges i LØVPLAN-perioden. 

 

Forudsætninger for tilmelding til LØVPLAN: 

 Det samlede skovareal skal være på minimum 20 ha.  

 En LØVPLAN-aftale omfatter én eller flere skov(e), der har samme ejer og som drives 

sammen. 

 Der skal foreligge en ajourført bevoksningsliste (visende afdelinger, litra, træart, areal med 

korresponderende kort) ved tilmelding til LØVPLAN. 

 

Ejendomme uden driftsplan som ønsker at indgå en LØVPLAN-aftale, kan søge om tilskud til en 

driftsplan, og de vil blive særskilt prioriteret, når tilskud til driftsplanlægning tildeles. 

 

Der gælder desuden følgende regler for LØVPLAN: 

 Foryngelsesprojekter under LØVPLAN er underlagt de samme regler som øvrige foryngel-

sesprojekter med tilskud. Kravene er eksempelvis de samme for: plantetal, tilskudsberetti-

gede arter, frister for påbegyndelse og afslutning af et projekt, regler om kontrol, tilbagebe-

taling af tilskud mv.  

 Tilskudsbeløbet er, ligesom for øvrige tilskud til foryngelser, afhængigt af hvilke typer af 

foryngelser, der søges tilskud til. 

 LØVPLAN-reglerne gælder fra det tidspunkt, hvor Skov- og Naturstyrelsen har bekræftet, 

at ejendommen er tilmeldt en aftale om LØVPLAN. 

En LØVPLAN-aftale er udløbet, når aftalen opsiges af ejeren eller af staten. Den kan normalt 

først opsiges efter 5 år, jf. dog undtagelserne beskrevet i afsnittet “Muligheder for ændringer un-

dervejs”. Reglerne omkring opsigelse af LØVPLAN fremgår af afsnittet “Når LØVPLAN-aftalens 

5-årige periode udløber”. 

 

Fordele for skovejeren ved aftale om LØVPLAN 

Ejeren får et forhøjet tilskud til alle typer af foryngelser med løvtræ (undtagen skovbryn), som der 

modtages tilsagn om tilskud til i den periode som LØVPLAN-aftalen gælder. LØVPLAN tilskud 

er ca. 10 - 35 % højere end tilskud uden LØVPLAN. 

Ejeren kan i hele LØVPLAN-perioden frit vælge hvilke foryngelsesarealer, der søges om tilskud 

til. Man er ikke på forhånd forpligtet til at oplyse om planlagte foryngelser i perioden.  

                                                 
3
 Jf. afsnittet “Definition af en løvtræbevoksning”. 
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Hvis bevillingen ikke rækker til alle ansøgte projekter vedr. foryngelse, bliver det nødvendigt at 

prioritere mellem projekterne, jf. afsnittet “Prioritering”. 

 

Størrelsen af de forhøjede tilskud fremgår af oversigten over tilskudsstørrelser for foryngelse af 

skov, jf. afsnittet “Tilskudssatser”. 

 

Ansøgning 

Ansøgning om LØVPLAN sker i forbindelse med de normale ansøgningstidspunkter for tilskud 

til foryngelser på ansøgningsskema L1.  

 

En ansøgning om LØVPLAN-aftale skal 1. gang, udover de almindelige oplysninger som kræves 

om ejendommen og skovdriften, vedlægges følgende: 

 Aktuel, ajourført bevoksningsliste over den samlede ejendom. 

 Kort i passende målstoksforhold, f.eks. 1:8000, over aktuelle bevoksninger (ejendommen), 

der korresponderer med bevoksningslisten. 

 Løvtræprocent og ha-fordeling til løv og nål oplyses til statistisk brug, jf. afsnittet “Defini-

tion af løvtræbevoksninger”. Det skal oplyses dels hvorledes fordelingen er på ansøgnings-

tidspunktet dels hvorledes ejeren forventer, den ser ud efter 5 år med LØVPLAN. 

 

I forbindelse med ansøgning om LØVPLAN forpligter ejeren sig til, at der i LØVPLAN-perioden  

ikke sker foryngelse af løvtræbevoksninger med nåletræ. 

Skov- og Naturstyrelsen vurderer på baggrund af ansøgningen, om der kan indgås aftale om 

LØVPLAN. 

 

Det videre forløb 

Man kan samtidigt med, at man første gang ansøger om en LØVPLAN-aftale, også ansøge om 

tilskud til konkrete projekter til foryngelse af  skov efter de sædvanlige betingelser, som gælder 

for foryngelse. 

 

Ejeren skal på normal vis ansøge om foryngelsestilskud. Ejeren vil på ansøgningsskemaet blive 

bedt om at oplyse, om ejendommen er omfattet af en LØVPLAN-aftale. 

 

 

Muligheder for ændringer undervejs 

Ejeren kan opsige aftalen i følgende situationer: 

1. Inden udløbet af 5-års perioden 

 Hvis en ejer ønsker at opsige LØVPLAN-aftalen inden udløbet af den 5-årige periode, som 

aftalen varer, kan dette kun ske mod at alle LØVPLAN-tillæg, som ejeren har modtaget, be-

tales tilbage. Påbegyndte foryngelser, hvor 2. rate endnu ikke er udbetalt, eller foryngelser, 

som har fået tilsagn om tilskud, men som endnu ikke er påbegyndt, fortsætter, men der ud-

betales ikke LØVPLAN-tillæg for disse foryngelser. Der er endvidere en karantæneperiode 

på 5 år inden ejendommen igen kan indgå i en LØVPLAN-aftale. 

  

2. Tilskudssatserne falder 

Hvis en eller flere af tilskudssatserne falder mere end 20 %, regnet fra tidspunktet for til-

melding til LØVPLAN, kan ejeren opsige LØVPLAN-aftalen uden krav om tilbagebetaling 

af de LØVPLAN-tillæg, som ejeren har modtaget som led i aftalen. 

3. Ejerskifte 

Ved ejerskifte kan den nye ejer fortsætte en eksisterende LØVPLAN-aftale. 
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Hvis den nye ejer ikke ønsker at fortsætte den eksisterende LØVPLAN-aftale, opsiges afta-

len uden krav om tilbagebetaling af LØVPLAN-tillæg. 

4. Udstykning 

Hvis en ejendom deles/udstykkes i forbindelse med ejerskifte, og dette forhindrer at LØV-

PLAN-aftalen kan opfyldes, kan LØVPLAN-aftalen opsiges. Ejeren skal ansøge det lokale 

statsskovdistrikt om at opsige LØVPLAN-aftalen. 

Hvis statsskovdistriktet godkender opsigelsen, er der ikke krav om tilbagebetaling af  

LØVPLAN-tillæg, som ejeren har modtaget. 

 

Skov- og Naturstyrelsen kan opsige aftalen i følgende situationer: 

 

5. Væsentlig reduceret bevilling eller ophør af forsøgsordningen LØVPLAN 

    Hvis der på finansloven ikke afsættes tilstrækkelige midler til tilskudsordningen, kan 

Skov- og Naturstyrelsen opsige samtlige LØVPLAN-aftaler. Styrelsen kan endvidere 

opsige samtlige LØVPLAN-aftaler, hvis forsøgsordningen ophører. Fra det tidspunkt af-

talen opsiges, bortfalder ejerens forpligtelser for så vidt angår LØVPLAN-aftalen med 

virkning fra det tidspunkt, hvor ejeren modtager Skov- og Naturstyrelsens skriftlige be-

kræftelse på, at aftalen er opsagt. 

 

6. Ejeren misligholder aftalen 

Hvis en ejer misligholder aftalen kan Skov- og Naturstyrelsen skriftligt opsige en LØV-

PLAN-aftale. I givet fald skal alle LØVPLAN-tillæg, som ejeren har modtaget, tilbagebeta-

les med tillæg af renter. Der er endvidere en karantæneperiode på 5 år inden ejendommen 

igen kan indgå i en LØVPLAN-aftale. 

 

I relation til situationerne beskrevet under punkterne 2., 3. og 4. ovenfor gælder: 

 Påbegyndte foryngelser, hvor 2. rate endnu ikke er udbetalt, eller foryngelser, som har fået 

tilsagn om tilskud, men som endnu ikke er påbegyndt, fortsætter, og der udbetales forhøjet 

tilskud for disse foryngelser. 

  

 Når aftalen opsiges af enten ejeren eller Skov- og Naturstyrelsen skal ejeren altid vedlægge 

de samme oplysninger, som kræves, når aftalen ønskes opsagt efter udløbet af en 5-års pe-

riode, jf. nedenfor. 

 

 Der er endvidere en karantæneperiode på 5 år inden ejendommen igen kan indgå i en LØV-

PLAN-aftale. 
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Når LØVPLAN-aftalens 5-årige periode udløber 

Senest 1 måned inden LØVPLAN-aftalens udløb vil ejeren blive bedt om skriftligt at bekræfte, at 

aftalen er overholdt, og om aftalen ønskes forlænget. 

Hvis aftalen ønskes opsagt skal opsigelsen vedlægges:  

 Den aktuelle bevoksningsliste ved tidspunkt for opsigelsen. 

 Kort over aktuelle bevoksninger (ejendommen), der korresponderer med bevoksningslisten. 

 En liste over alle gennemførte foryngelser med tilskud i LØVPLAN-perioden. Samt en liste 

over alle i samme periode gennemførte foryngelser uden tilskud, hvor det foryngede areal  

er større end 0,2 ha. For de gennemførte foryngelser oplyses den foryngede bevoksnings 

træart,  kulturens træart samt areal. Kulturerne markeres i bevoksningslisten og på detail-

kort i målstoksforhold 1:4000, 1:5000 eller større. 

 Den aktuelle løvtræprocent og ha-fordeling for løv og nål ved tidspunkt for opsigelsen op-

lyses til statistisk brug. 

 

Oplysningerne sendes til det lokale statsskovdistrikt. 

 

Hvis aftalen ønskes forlænget: 

 Bekræftelse på, at aftalen ønskes forlænget, sendes til det lokale statsskovdistrikt. Skov- 

og Naturstyrelsen vil skriftligt bekræfte, at aftalen fortsættes ud over 5-års perioden. 

 

Ekstraordinære forhold 

Hvis der i LØVPLAN-perioden sker større stormfald eller andre naturkatastrofer, som vil kræve 

foryngelse af ekstraordinært store arealer med løvtræ for at LØVPLAN-aftalen overholdes, har 

ejeren altid ret til at få ophævet en LØVPLAN-aftale. Ejeren skal i sådanne situationer ansøge det 

lokale statsskovdistrikt om at opsige LØVPLAN-aftalen. Tilsvarende kan Skov- og Naturstyrelsen 

i de nævnte situationer vælge at opsige samtlige aftaler om LØVPLAN. 

 

Hvis statsskovdistriktet godkender opsigelsen, er der ikke krav om tilbagebetaling af de udbetalte 

forhøjede tilskud. Påbegyndte foryngelser, hvor 2. rate endnu ikke er udbetalt, eller foryngelser, 

som har fået tilsagn om tilskud, men som endnu ikke er påbegyndt fortsætter, og der udbetales 

forhøjet tilskud for disse foryngelser. 
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Tilskudssatser 

 

GODE JORDER         Kr./ha 
 Grundtilskud Tillæg I alt 

Kultur/ gl. bevoksning 1. rate 2. rate I alt 

grund-

tilskud 

Bevaring 

af 5 gamle 

træer/ha 

Ingen brug af 

bekæmpelses-

midler 

Højest  

mulige  

tilskud  

A. Løv efter løv:       

A1. Selvforyngelse* 2.500 2.000 4.500 2.500 2.000 9.000 

A2. Selvforyngelse* med LØVPLAN 3.000 2.000 5.000 2.800 2.200 10.000 

A3. Plantning* 7.500 4.500 12.000 2.500 2.000 16.500 

A4. Plantning* med LØVPLAN 12.500 5.000 17.500 2.800 2.200 22.500 

B. Løv efter nål: 

B1. Plantning* 

 

7.500 

 

7.500 

 

15.000 

 

1.500 

 

2.000 

 

18.500 

B2. Plantning* med LØVPLAN 12.500 5.000 17.500 1.700 2.200 21.400 

C. Ydre løvskovbryn efter nål: 

C1. Plantning* 

 

10.000 

 

9.500 

 

19.500 

 

1.500 

 

2.000 

 

23.000 

 

MAGRE JORDER       Kr./ha 
 Grundtilskud Tillæg I alt 

 1. rate 2. rate I alt 

Grund-

tilskud 

Bevaring 

af 5 gamle 

træer/ha 

Ingen brug af 

bekæmpelses-

midler 

Højest  

mulige  

tilskud 

D. Løv efter løv: 

D1. Selvforyngelse* 

 

2.500 

 

5.000 

 

7.500 

 

2.500 

 

2.000 

 

12.000 

D2. Selvforyngelse* med LØVPLAN 3.000 5.200 8.200 2.800 2.200 13.200 

D3. Plantning* under overstandere 7.500 4.500 12.000 2.500 2.000 16.500 

D4. Plantning* under overstandere 

med  LØVPLAN 

12.500 5.000 17.500 2.800 2.200 22.500 

E. Løv efter nål:       

E1. Plantning* under skærm  10.000 6.500 16.500 1.500 2.000 20.000 

E2. Plantning* under skærm med 

LØVPLAN 

11.000 7.200 18.200 1.700 2.200 22.100 

E3. Plantning* 8.000 3.500 11.500 1.500 2.000 15.000 

E4. Plantning* med LØVPLAN 9.000 3.700 12.700 1.700 2.200 16.600 

F. Ydre skovbryn/indre løvtræbælter 

efter nål: 

F1. Plantning* 

 

10.000 

 

8.000 

 

18.000 

 

1.500 

 

2.000 

 

21.500 

       
*
Jf. bilag 1 for liste over tilskudsberettigede arter. Krav til plantetal fremgår af tabel 3-4. 

 

Forklaring 

Kultur/ gl. bevoksning, f.eks. Løv efter løv, skal forstås således, at foryngelsen er en løvtrækultur efter en eksiste-

rende løvtræbevoksning. 
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Begrænsninger                                                                                                     

 

 Der ydes ikke tilskud til projekter som allerede er påbegyndt eller gennemført. Projektet er 

påbegyndt, når der er foretaget arbejder, som udgør en del af de tilskudsberettigede foran-

staltninger. Ved plantninger efter fældninger betyder det, at et projekt er påbegyndt når der 

er foretaget jordbearbejdning eller andre af de dispositioner, som normalt hører til kultur-

udgifterne. Et kvasryddet areal betragtes dog ikke som påbegyndt – se dog nedenfor vedrø-

rende afdrift af den gamle bevoksning. Bemærk, at søges om tilskud til selvforyngelse eller 

foryngelse under skærm, så er projektet påbegyndt, når lysningshugst eller skærmstilling er 

foretaget. 

 Der vil ikke blive givet tilskud, hvis afdrift af en eksisterende løvtræbevoksning er påbe-

gyndt, før ejeren har fået tilsagn om tilskud.  

 En eksisterende nåletræbevoksning må godt fældes/afdrives inden et tilsagn eller afslag om 

tilskud i forbindelse med denne ordning er givet. Er den gamle bevoksning fældet, kan der 

ikke søges om tilskud til at bevare gamle træer. Fældningen må have fundet sted tilbage til 

sidste ansøgningsfrist. I  2002 betyder det, at for fældninger af nåletræbevoksninger efter 

den 15.4.2002, skal der ansøges om tilskud senest den 1.9. 2002 for at overholde betingel-

sen om hugsttidspunkt. I 2003 og fremover er der ansøgningsfrister: 1.3 og 1.9. Betingelsen 

om hugsttidspunkt betyder i 2003, at for fældninger af nåletræbevoksninger efter den 

1.9.2002 skal der ansøges om tilskud til foryngelse senest den 1.3.2003, og for fældninger 

efter 1.3.2003, skal der ansøges senest den 1.9.2003 o.s.v. 

 En ansøgning kan, hvis den ikke får tilsagn, overføres til næste ansøgningsrunde i samme 

år. Det betyder, at en ejer som har afdrevet sin nåletræbevoksning med overholdelse af 

ovennævnte hugsttidspunkt, kan søge om at få overført sin ansøgning med ansøgningsfrist 

1.3. til ansøgningsrunden 1.9. 

 I tilfælde af, at der på en ejendom er mange stærkt skadede bevoksninger som følge af kli-

maforhold eller insekter, kan Skov- og Naturstyrelsen dispensere fra betingelsen om hugst-

tidspunkt. Det er en forudsætning, at Skov- og Naturstyrelsen giver dispensationen inden 

bevoksningen fældes eller umiddelbart efter et stormfald. Dispensationen betyder, at der 

kan ansøges om tilskud inden for 2 år fra det tidspunkt den skadede bevoksning er afviklet.  

 Projekter, der indebærer aktiviteter som ejeren i følge skovloven eller anden lovgivning, 

servitutter o.lign. på ansøgningstidspunktet er forpligtet til at udføre, er ikke tilskudsberetti-

gede. 

 Projekter, som strider mod gældende lovgivning, er ikke tilskudsberettigede med mindre 

der er opnået dispensation.  

 Projekter, som strider mod tinglyste begrænsninger i anvendelsen af ejendommen, er ikke 

tilskudsberettigede.  

 Aktiviteter, som er finansieret ved hjælp af andre tilskud, kan ikke også opnå tilskud efter 

denne ordning. 

 Særligt bevaringsværdige skovtyper/bevoksninger kan som udgangspunkt ikke opnå tilskud 

til foryngelse som beskrevet i denne vejledning nr. 1 foryngelse og driftsplanlægning.  

 Der gives ikke tilskud til foryngelse af eksisterende lavtproducerende bevoksninger med 

bjergfyr. 

 Der gives ikke tilskud til projekter, hvor det samlede tilskud er under 5000 kr. 

 Der gives ikke tilskud til projekter, hvor den nye bevoksning er mindre end 40 meter 

lang og 40 meter bred i gennemsnit. Der er særlige krav til bredde af ydre løvskovbryn 

og indre løvtræbælter, jf. afsnittene “Ydre løvskovbryn” og “Indre løvtræbælter”. 
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 Læs mere i SKOV-info nr. 6 “Naturhensyn i skovdriften”. 

 Læs mere i SKOV-info nr. 8 “Skovdrift og fortidsminder”. 

 

Det videre forløb 

 

Påbegyndt og gennemført 

 

I forbindelse med et tilsagn om tilskud vil det blive oplyst: 

 inden hvilken dato, projektet skal være påbegyndt (1. indberetning).  

 om fristen for gennemførelse (2. indberetning) af projektet.  

 

Hvis man modtager tilskud, forpligter man sig til at iværksætte projektet i overensstemmelse med 

ansøgningen. 

 

For at få udbetalt tilskuddet skal projektet påbegyndes og gennemføres  i overensstemmelse med 

nedenstående krav: 

 

Følgende generelle vilkår skal opfyldes for både plantninger og selvforyngelser: 

 Generelt kan kun medregnes planter, som er sunde og i god vækst.  

 Plantetalskravet retter sig mod de tilskudsberettigede træ- og buskarter, jf. bilag 1. 

 Planterne skal være relativt jævnt fordelt over arealet. 

 Det er tilladt at indplante træer f.eks. med henblik på mellembenyttelse eller som forkultur; 

men disse må ikke modvirke hensigten med bevoksningen, og kan i øvrigt ikke indregnes i 

plantetalskravene. Vær opmærksom på definitionen af en løvtrækultur. 

 Ved gruppevise selvforyngelser gælder plantetallet indenfor de dele af arealet, hvor foryngel-

sen er i gang.  

 

1. indberetning sker, når projektet påbegyndes. Bemærk, at et projekt ikke må påbegyndes før 

tilsagn om tilskud er modtaget, jf. afsnittet “Begrænsninger”.  

 

For at få udbetalt 1. rate af tilskuddet kræves: 

 at tilskudsarealet er forberedt, d.v.s. at den tidligere bevoksning er fældet, eller lysnings-

hugst/besåningshugst/skærmstilling er foretaget, og at eventuel jordbehandling, hegning, rens-

ning m.v. er foretaget i nødvendigt omfang.  

 Der skal være plantet/spiret frø jævnt fordelt over hele arealet med planter af egnet størrelse og 

kvalitet. 

  

Første indberetning skal indsendes senest: 

 2 år efter tilsagnet ved plantning  

 4 år efter tilsagnet ved selvforyngelse, skærmforyngelse o.lign.  
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2. indberetning sker når projektet er gennemført.  

 

Projektet er gennemført, når: 

 der jævnt fordelt over hele arealet findes nedenstående antal planter med en gennemsnitshøjde 

på 1,0 meter, jf. tabel nr. 3-4.  

 en selvforyngelse er gennemført, når mindst 80 % af arealet er jævnt dækket med nedenståen-

de antal planter med en gennemsnitshøjde på 1,0 meter, jf. tabel nr. 3-4. 

 

Anden indberetning skal indsendes senest: 

 8 år efter første indberetning ved plantning og skærmforyngelse 

 12 år efter første indberetning ved selvforyngelse  

 

Hvis der ikke er indsendt indberetninger inden ovennævnte frister, bortfalder tilsagnet om tilskud. 

På grundlag af indberetningen udbetales 1. og 2. rate af tilskuddet. 

 

Tabellerne 3-4 nedenfor beskriver minimums plantetalskrav, som skal være opfyldt på tids-

punktet for indberetning om, at projektet er gennemført ( 2. rate indberetning).  

 

Tabel 3 

Bevoksningstype/ 

Metode/ 

Lokalitet 

Minimums plantetalskrav ved 2. rate  

Indberetning 

(pr. ha) 

Løvtræ/ 

Plantning og  

Selvforyngelse/ 

Tilskudsberettigede hovedtræarter og 

indblanding,  jf. bilag 1 

Krav 

Gode jorder  4.000* 10 % indblanding af 

Magre jorder 3.000* en anden løvtræart 

end hovedtræarten 

 

* Det krævede plantetal skal udgøres af  90 % tilskudsberettigede hovedtræarter (bøg, eg, ask og lind) og 10 % 

indblanding af en anden løvtræart. De 90 % kan være et mix af de tilskudsberettigede hovedtræarter. Lind kan 

anvendes som indblanding, når den ikke er hovedtræart. Naturlig opvækst kan medregnes som indblanding i både 

plantede og selvsåede kulturer. 

 

 

Tabel 4 

Bevoksningstype/ 

lokalitet 

Minimums plantetalskrav ved 2. rate  

indberetning 

(pr. ha) 

Ydre løvskovbryn Tilskudsberettigede løvtræarter,  

jf. bilag 1 

Tilskudsberettigede 

buskarter, jf. bilag 1 

Gode jorder  3.200 800 

Magre jorder* 2.400 600 
 

*
 Der gælder samme plantetalskrav vedr. indre løvtræbælter (kun magre jorder) som for ydre løvskovbryn. 
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Hvis projektet ændres eller ikke gennemføres 

 

Ændringer i projektet i forhold til ansøgningen skal indberettes til det lokale statsskovdistrikt. 

Ejeren har pligt til inden for 1 måned efter, at det står klart, at projektet ikke kan eller ønskes 

gennemført som forudsat i ansøgningen, at underrette statsskovdistriktet herom.  

Hvis projektet opgives, inden 1. rate af tilskuddet er udbetalt, kan der søges igen. 

Tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, og udbetalt tilskud kan helt eller delvist kræves 

betalt tilbage med tillæg af renter, hvis ansøgerens oplysninger er upræcise, fejlagtige, util-

strækkelige, eller der er fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen. Der vil i grove tilfælde 

kunne idømmes straf. Loven og bekendtgørelsen indeholder de mere specificerede regler. 

 

Udbetaling af tilskud 

 

Udbetaling af tilskud sker i forbindelse med indberetninger om “påbegyndelse” og “gennemført” 

til det lokale statsskovdistrikt. 

Tilskud udbetales i 2 rater. Sammen med tilsagnsbrevet modtager skovejeren 2 fortrykte indbe-

retninger. 1. rate udbetales, når projektet er “påbegyndt” og 2. rate udbetales, når projektet er 

“gennemført”, jf. afsnittet “Påbegyndt og gennemført”.  

Tillæg for at bevare mindst 5 gamle træer pr. ha og tillæg for ingen brug af bekæmpelsesmidler 

udbetales sammen med 1. rate af tilskuddet. 

Skov- og Naturstyrelsen udbetaler tilskuddene til den konto, som er oplyst af ansøgeren, efterhån-

den som indberetningerne indsendes og godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. Der kan kun ske 

udbetaling til pengeinstitutter i Danmark. Ekspeditionstiden er 2-3 uger. 

 

Arealers definition og nøjagtighed 

 

Tilskud udbetales på grundlag af arealets størrelse, og det er derfor nødvendigt at definere 

arealerne præcist og opstille krav til arealopgørelsens nøjagtighed. 

 

Definitioner 

Kulturarealets afgrænsning defineres til hegnet eller dyrkningsgrænsen, der må ligge i en af-

stand af op til 1,5 m fra de yderste planters stammer. 

 

Spor inde i skoven medregnes i arealerne med halvdelen til hver side. Kravet til plantetal skal 

så være opfyldt for de tilgrænsende litra inkl. det halve spor. 

 

Der kan ikke medregnes kørespor udenfor skovbrynet. 

 

Arealer, der ikke tilplantes, som skovveje, eksisterende ydre løvskovbryn, søer, moser og an-

dre udyrkede arealer på over 0,1 ha kan ikke medregnes i kulturarealet. Husk derfor ved opgø-

relsen af kulturarealets størrelse at fraregne sådanne arealer. 
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Nøjagtighed 

Kulturarealerne opgives på ansøgningen i ha med 1 decimal. Arealopmålingen skal have en 

nøjagtighed, der mindst svarer hertil. Hvis det f.eks. ved kontrol viser sig, at arealopgørelsen 

ikke har en tilstrækkelig nøjagtighed, kan der stilles krav om tilbagebetaling.  

 

Den nøjagtighed, der kræves, vil være defineret på grundlag af EU’s bestemmelser i forbin-

delse med landdistriktsforordningen. Bestemmelserne findes i Kommissionens forordning nr. 

1750/1999 af 23. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 

1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Udviklings- og Ga-

rantifond for landbruget (EUGFL). Nøjagtigheden svarer til kravene i hektarstøtteordningen.  

 

Da EU-bestemmelserne umiddelbart gælder i Danmark, betyder det, at 

 hele tilskuddet falder bort ved arealdifferencer over 20 %.  

 tilskuddet nedsættes med 2 gange det beløb, der er udbetalt for meget ved arealdifferencer 

mellem 3% eller 2 ha og 20 %. Derudover skal det beløb, der er betalt for meget, også be-

tales tilbage.  

 for meget udbetalt beløb skal forrentes fra udbetalingstidspunktet med den rentesats, der er 

fastsat i renteloven. 

 

Derudover kan der blive tale om udelukkelse fra tilskud. I henhold til art 48 stk. 3 i Kommis-

sionens forordning nr. 1750/1999 kan Skov- og Naturstyrelsen beslutte, at en ansøger udeluk-

kes fra fremtidige tilsagn om tilskud, hvis ansøger med forsæt eller ved grov uagtsomhed har 

afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af tilskud. Udelukkelsen, der omfat-

ter alle tilskud under Skovloven, sker for det pågældende kalenderår, hvis der er tale om grov 

uagtsomhed, mens udelukkelse også sker for det følgende år, hvis de urigtige oplysninger er 

afgivet med forsæt. 
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DRIFTSPLANLÆGNING OG SUPPLEMENTER               
(Ansøgningsskema G2 og F1) 
 

Formål 

 

En driftsplan for en skovejendom er med til at sikre et godt grundlag for at træffe driftsmæssige 

beslutninger, som inddrager hensyn til god og flersidig skovdrift.  

 

Hvad kan man få tilskud til 

 

Der kan søges om tilskud til: 

 målsætning, kort og status (nyregistrering eller revision) 

 planlægning af skovdriften i en 10 eller 15-årig periode (ny driftsplan eller revision).  

 tilskud til kortlægning af jordbundsforhold (lokalitetskortlægning) 

 tilskud til registrering af særlige temaer.  

 

Krav til arealet                                                                                                   

 

Tilskudsmulighederne er afhængige af størrelsen af ejendommens samlede skovareal. En 

ejendom er defineret som en selvstændigt samnoteret ejendom i matriklen. 

 

Tilskuddet til driftsplanlægning, registrering af særlige temaer og lokalitetskortlægning gives til: 

 Fredskovspligtige arealer. Maksimalt 10 % af arealet må være pyntegrønt i kort omdrift. Land-

brugsarealer kan ikke få tilskud. 

 Er skoven ikke fredskovspligtig gives tilskuddet til skovbevoksede arealer samt arealer, som 

hører med til skovens drift. Endvidere kan ubevoksede naturarealer (omfatter ikke arealer i 

landbrugsmæssig drift), der udgør en integreret del af skoven, omfattes. Der ydes ikke tilskud 

til arealer med pyntegrønt i kort omdrift, som ikke er omfattet af fredskovspligt. 

 Tilskud til lokalitetskortlægning må kun omfatte arealer, der er bevoksede eller planlægges 

tilplantet med skov. Tilskud til lokalitetskortlægning vedr. tilplantning af landbrugsarealer skal 

søges under ordningen om tilskud til privat skovrejsning. 

 

Krav til driftsplanen                                                                                        

 

Tilskuddet til driftsplan gives som et fast tilskud pr. ha og størrelsen af tilskuddet er baseret på, at 

driftsplanen kan blive af en høj kvalitet.  

Indhold, udformning og kvalitet af driftsplanen skal derfor: 
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 svare til de driftsplaner, som leveres af velkendte planlægningsfirmaer. 

 

Det skal fremgå af ansøgningen, hvem der udfører registreringen, og udfærdiger driftsplanen. 

Disse personers relevante faglige baggrund skal fremgå.  

 

Der skelnes mellem en ny driftsplan og revision af en driftsplan. 

 

En revision vil være kendetegnet ved: 

 at der findes et kort, digitalt eller i papirformat, der kan revideres,  

 at den eksisterende driftsplan (10 eller 15 årig) er mindst 10 år gammel (d.v.s. oplysninger på 

kort er ældre end 10 år). Til driftsplaner ældre end 15 år ydes tilskud til nyregistrering. 

 

I særlige tilfælde, ved omfattende stormfald eller lignende katastrofesituationer, kan der ydes til-

skud til revision af en plan, selv om den eksisterende plan er mindre end 10 år gammel. 

 

Tilskudsmulighederne er som vist nedenfor: 

Tabel 5 

 Driftsplanlægning Supplementer 

Ejendoms- 
Størrelse 

Målsætning, 
kort og status 

10 eller 
15-årig 

plan 

Reg. af  
særlige temaer 

Lokalitets-
kortlægning 

< 50 ha     

50 - 500 ha     

> 500 ha - -   

 krav 

 valgfri 

-  intet tilskud 

 

 

For at opnå tilskud skal en række minimumskrav til indholdet af planen, registreringen og  kort-

lægningen være opfyldt. Disse krav er beskrevet i det følgende.  

Størrelsen af tilskuddet fremgår af afsnittet tilskudssatser. 

 

 

LØVPLAN                                                                                                        

 

Ejendomme, der tilmelder sig LØVPLAN (krydses af på ansøgningsskemaet) kan opnå en højere 

prioritering ved ansøgning om tilskud til en driftsplan, jf. afsnittet “Prioritering af ansøgninger om 

tilskud til driftsplan”.  

 

For flere oplysninger om LØVPLAN - se i kapitlet om tilskud til foryngelse af skov i denne vej-

ledning. 
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Målsætning, kort og status                                                                                        
 

Dette tilskud kan gives til ejendomme med et samlet skovareal, inkl. eventuelle ubevoksede area-

ler, på op til 500 ha . 

 

Målsætning 

I beskrivelsen af målsætningen skal: 

 alle væsentlige delmål opstilles, og der skal være foretaget en prioritering.  

 alle delmål så vidt muligt kvantificeres og det angives inden for hvilket tidsrum, målet søges 

nået.  

 målet med skovdriften være beskrevet kort og klart, og det skal kunne omsættes til handling. 

 

Kort 
Som grundlag for at udfærdige kortet skal anvendes oprettet luftfoto eller ortofoto i stor målestok 

f.eks. 1:4000, som viser den aktuelle situation i marken. 

 

Kortet skal mindst vise følgende: 

 Skovens ydre afgrænsning. 

 Bevoksningsgrænser. 

 Ubevoksede arealer. 

 Alle andre væsentlige faste anlæg (veje, huse, grøfter o.lign.). 

 Kendte fredede fortidsminder. 

 Målestok, og nordpil. 

 Hvem der har udarbejdet det, og dato. 

 

Inddelingen i bevoksninger (afdeling/litra - minimum ned til 0,25 ha, hvor relevant) skal korre-

spondere med bevoksningslisten, jf. nedenfor.  

Der skal udarbejdes relevante nye kort (oversigtskort i 1:10.000 eller 1:8.000, kulturkort i stor 

målestoksforhold - 1:4000, 1:5000 eller større, vognmandskort m.v.). Kortene kan være udarbej-

det digitalt eller som papirkort. 

 

Status 

Status omfatter som minimum altid: 

 registrering i skoven som mindst omfatter bevoksningsinddeling (afdeling og litra) med hoved-

træart, væsentlige indblandingstræarter, skønnet eller opgjort, aldersbestemmelse (evt. anslået) 

og højdemåling.  

 registrering af bevoksninger, herunder bevoksninger med særligt naturindhold, andre naturare-

aler, kulturhistoriske spor, etc. og giver baggrund for vurdering af, om disse arealer evt. træn-

ger til pleje. 

 hvem der har udført registreringen og udfærdiget status samt personens relevante faglige bag-

grund. 

 

Som grundlag for status udarbejdes en bevoksningsliste, som mindst skal indeholde følgende for 

hver bevoksning, og som skal korrespondere med kortet: 

 Areal, opmålt på kort eller i marken. 

 Hovedtræart (afdeling/litra - minimum ned til 0,25 ha, hvor relevant). 

 Alder/anlægsår evt. blot anslået. 

 Angivelse af højde og/eller bonitet/produktionsklasse evt. blot anslået. 



 24 
 

 Væsentlige indblandingstræarter, skønnet eller opgjort. 

 Anvendelse og eventuel beskyttelse af  arealer uden træbevoksning. 

 

På baggrund af bevoksningslisten opstilles som minimum en aldersklassefordeling samt en 

aldersklassevis prognose for hugst og tilvækst for en 10 årig periode. 

 

10 eller 15-årig driftsplan                                                                                      

 

Dette tilskud kan gives til ejendomme med et samlet skovareal, inkl. eventuelle ubevoksede area-

ler, på op til 500 ha . 

Driftsplanen skal mindst indeholde følgende: 

 Overordnet plan for skovens udvikling. 

 Foryngelses- og kulturplan. 

 Hugstplan og plan for andre udbytter. 

 Plan for arealer, som ikke er omfattet af den almindelige forstlige drift. 

 En vurdering af, i hvor høj grad målsætningen med skovdriften opfyldes. 

 Hvem der har udført registreringen og udfærdiget driftsplanen samt personens relevante 

faglige baggrund. 

 

 Læs mere i SKOV-info nr. 11 “Driftsplanlægning for skov”. 

 

Registrering af særlige temaer                                                                             
 

Der kan ydes tilskud til: 

 registrering af andre fortidsminder og kulturhistoriske spor end de i forvejen kendte, fredede 

fortidsminder.  

 registrering og beskrivelse af arealer med særligt store biologiske værdier (nøglebiotoper).  Se 

tillæg til vejledning nr. 1 – Registrering af nøglebiotoper. 

 kortlægning og beskrivelse af særlige landskabelige værdier.  Se tillæg til vejledning nr. 1 – 

Kulturhistoriske værdier. 

 

Det er en forudsætning for tilskud til registrering af særlige temaer: 

 at der foreligger en driftsplan med målsætningsbeskrivelse, kort og status, som ikke er over 10 

år gammel eller at registreringen foregår som led i udfærdigelse/revision af en driftsplan. 

 de særlige registreringer skal relateres til den enkelte bevoksning/litra i bevoksningslisten. 

 de særlige registreringer skal indtegnes på skovkort. 

 at de særlige registreringer indgår i beskrivelsen af målsætningen og i den faktiske driftsplan 

for ejendommen.  

 at der benyttes relevant faglig ekspertise i forbindelse med registreringen.   

 at det fremgår af ansøgningen, hvem der udfører registreringen samt personens relevante fagli-

ge baggrund.   
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Lokalitetskortlægning                                                                                             
 

Forstlig lokalitetskortlægning omfatter kortlægning af jordbunden og vigtige dyrkningsfaktorer 

som grundvandsstand, forekomst af rodstandsende lag, tørveforekomster og andre forhold, som 

påvirker mulighederne for at dyrke forskellige træarter.  

Feltregistreringen og afrapporteringen af lokalitetskortlægningen skal som minimum opfylde føl-

gende krav: 

 Der skal foretages mindst 1 registrering af jordbundsforholdene pr. ha. Registreringen kan ske 

enten i gravede jordbundshuller (jordprofilbeskrivelse) eller som jordboringer. I begge tilfælde 

til en dybde af  1,50 meter eller til højere liggende rodstandsende lag. 

 Der skal foretages mindst 1 detaljeret jordprofilbeskrivelse i gravet jordbundshul  pr. påbe-

gyndt 100 ha. 

 Der skal udarbejdes en kortfattet rapport, som beskriver skovdyrkningens muligheder og risici 

for området, og som mindst omfatter temakort over jordbundsforhold og topografi (højdekur-

ver).  

 Kun få personer i Danmark har erfaring med lokalitetskortlægning i praksis. Lokalitetskort-

læggerens faglige og uddannelsesmæssige baggrund skal fremgå af ansøgningen og skal 

mindst svare til den jordbundsviden, der opnås på uddannelserne for forstkandidater eller 

skov- og landskabsingeniører. Der kræves dokumentation for særligt erhvervet viden om loka-

litetskortlægning, tidligere udført arbejde og deltagelse i kurser eller lignende. Skov- og Natur-

styrelsen tager herefter stilling i den konkrete ansøgning. 

 

Tilskudssatser  

 

Tabel 6 

kr./ha Driftsplanlægning Supplementer 

 Målsætning, kort 

og status 

10 eller 15-årig 

plan 

særlige temaer Lokalitets-

kortlægning 

Nyregistrering 150 60 20 – 100 200 

Revision 50 20 20 - 100 200 

 

Tilskudssatserne er vejledende satser. Satserne kan nedsættes i særlige situationer f.eks., hvor 

store utilplantede arealer (f.eks. hede, sø, moser) eller store ensartede bevoksede arealer omfattes 

af driftsplanen. Der oplyses om sådanne arealer på ansøgningskemaet G2. 

 

Det videre forløb 

 

Påbegyndt og gennemført 
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I forbindelse med et tilsagn om tilskud, vil det blive oplyst, inden hvilken dato, projektet skal 

være gennemført. 

 

Hvis man modtager tilskud, forpligter man sig til at iværksætte projektet i overensstemmelse med 

ansøgningen. 

 

For at få udbetalt tilskuddet skal projektet gennemføres  i overensstemmelse med nedenstående 

krav: 

 

 Indberetning om at projektet er gennemført skal indsendes senest: 

2 år efter tilsagnet (dato på tilsagnsskrivelsen fra Skov- og Naturstyrelsen). 

 

Hvis der ikke er indsendt indberetning inden ovennævnte frister, bortfalder tilsagnet. Tilskuddet 

udbetales på grundlag af indberetningen. 

 

 

 

Hvis projektet ændres eller ikke gennemføres 

 

Ændringer i projektet i forhold til ansøgningen skal indberettes til det lokale statsskovdistrikt: 

 Ejeren har pligt til inden for 1 måned efter, at det står klart, at projektet ikke kan eller ønskes 

gennemført som forudsat i ansøgning, at underrette statsskovdistriktet herom.  

 

Hvis projektet opgives, kan der søges igen. 

 

Tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, og udbetalt tilskud kan helt eller delvist kræves 

betalt tilbage med tillæg af renter, hvis ansøgerens oplysninger er upræcise, fejlagtige, util-

strækkelige, eller der er fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen. Der vil i grove tilfælde 

kunne idømmes straf. Loven og bekendtgørelsen indeholder de mere specificerede regler. 

 

Udbetaling af tilskud 

 

Udbetaling af tilskud sker i forbindelse med indberetning til det lokale statsskovdistrikt. 

Tilskud til driftsplanlægning og supplementer udbetales i een rate, når projektet er gennemført, jf. 

afsnittet “Påbegyndt og gennemført”. Sammen med tilsagnsbrevet modtager skovejeren en for-

trykt indberetning. 

Skov- og Naturstyrelsen udbetaler tilskuddet til den konto, som er oplyst af ansøgeren, efterhån-

den som indberetningerne indsendes og godkendes af det lokale statsskovdistrikt. Der kan kun ske 

udbetaling til pengeinstitutter i Danmark. Ekspeditionstiden er ca. 14. dage. 
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ANSØGNING OM TILSKUD  
 

 Foryngelse af skov 
 

Inden ansøgning om tilskud 

 

Inden en ansøgning om foryngelse af skov indsendes til det lokale statsskovdistrikt, skal forhold 

til anden lovgivning afklares. Det kan typisk være nødvendigt at afklare forhold om: 

 beskyttede naturtyper med amtet. 

 fredede eller beskyttede fortidsminder. Ansøger er forpligtet til i forbindelse med ansøgningen 

at oplyse om kendte beskyttede fortidsminder og udføre kulturetableringen eller andre tiltag, så 

beskyttelsesbestemmelserne overholdes.  

 

Hvis et projekt kræver tilladelse efter skovloven, vil forholdet til skovloven blive behandlet sam-

tidig med behandling af ansøgningen. Det kan f.eks. være tilladelse til at afdrive en bevoksning, 

som ikke er hugstmoden. I sådanne særlige tilfælde kan sagsbehandlingen tage længere tid end 

normalt, hvilket kan betyde, at en ansøgning må udskydes til en efterfølgende ansøgningsrunde. 

Start derfor i god tid med at udfærdige ansøgningen. 

 

Ansøgningsskema 

 

Ansøgningsskemaer om foryngelse af skov og LØVPLAN (F1,  G1 og L1) fås hos det lokale 

statsskovdistrikt (se adresseliste i bilag 4). Ansøgningen udfyldes af ejeren eller dennes rådgi-

ver/konsulent. Det er altid ejeren, som skal underskrive ansøgningen og herved afgive en erklæ-

ring om, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte. 

En ansøgning skal indeholde følgende: 

 Ansøgningsskema (fortrykt standard) G1 (Foryngelse ) ,  F1 (fællesskema) og evt. L1 

(LØVPLAN). Der skal udfyldes et fællesskema (F1) for hver selvstændigt noteret ejendom 

i matriklen, karakteriseret ved et ejendomsnummer. For hver ejendom anføres de konkrete 

projekter om foryngelse af skov på hvert deres skema (G1).  

 Oversigtskort, der viser beliggenhed af de aktuelle arealer i skoven i målestoksforholdet 

1:25.000. 

 Detailkort, der viser projektarealet i hele sin udstrækning i målestoksforholdet 1:4000, 1:5000 

eller større. 
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Ansøgningsfrister                                                                                                

 

 Der er 2 ansøgningsfrister årligt:  1. marts og  1. september. 

 

Ansøgningen skal sendes til det lokale statsskovdistrikt. Skov- og Naturstyrelsen meddeler tilsagn 

eller afslag på ansøgningen ca. 3 måneder efter ansøgningsfristen. 

 

Ansøgninger, der er indgået i ansøgningsrunden pr. 1. marts, og som ikke kan imødekommes 

inden for de beløb, der er afsat til denne ansøgningsrunde, kan overføres til næste ansøgnings-

runde i samme år, hvis ansøgeren ønsker dette. Det sker ved afkrydsning i et felt på ansøg-

ningsskemaet. Her vil de blive behandlet på lige fod sammen med de nye ansøgninger i denne 

runde.  

 

En ejer som har afdrevet sin nåletræbevoksning med overholdelse af de anførte hugsttidspunk-

ter i afsnittet “Begrænsninger” kan også søge om at få overført sin ansøgning med ansøgnings-

frist 1.3. til ansøgningsrunden 1.9.  

 

 

 Driftsplan og supplementer 
 

 

Ansøgningsskema 

 

Ansøgningsskemaer F1 og  G2 fås hos det lokale statsskovdistrikt (se adresseliste i bilag 4). An-

søgningen udfyldes af ejeren eller dennes rådgiver/konsulent. Det er altid ejeren, som skal under-

skrive ansøgningen og herved afgive en erklæring om, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte. 

En ansøgning skal indeholde følgende: 

 Ansøgningsskemaer G2 (Driftsplanlægning og supplementer) og F1 (fællesskema). Der skal 

udfyldes et fællesskema (F1) for hver selvstændigt noteret ejendom i matriklen. For hver 

ejendom ansøges om de konkrete projekter vedr. driftsplanlægning og supplementer på 

skema (G2). 

 Oversigtskort, der viser beliggenhed af de aktuelle arealer. 

Ansøgningsskemaet indeholder hjælp til udfyldelse samt specificerede krav til kortmaterialet. 

 

Ansøgningsfrister 

 

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Hvis der efter behandling af  disse  ansøgninger  resterer en 

uforbrugt bevilling, kan der indtil den 1.12. i det pågældende år ansøges om tilskud løbende. 

Ansøgningen skal sendes til det lokale statsskovdistrikt. 

Skov- og Naturstyrelsen meddeler tilsagn eller afslag på ansøgningen ca. 3 måneder efter ansøg-

ningsfristen. 
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BEHANDLING AF ANSØGNINGER  
 

Skovbrugskonsulenter 
 

I forbindelse med ansøgning og indberetning kan der ydes bistand af en skovbrugskonsulent, men 

det er ikke noget krav. Konsulenten kan yde skovbrugsfaglig rådgivning. Desuden har konsulen-

terne erfaring med ansøgninger om tilskud og vil derfor ofte kunne forebygge forsinkelser af sa-

gen og sikre, at de rigtige oplysninger bliver fremsendt første gang. Oplysninger om nærmeste 

konsulent kan fås ved henvendelse til en af organisationerne anført i bilag 4. 

 

Behandling af Skov- og Naturstyrelsen 
 

Ansøgningen skal sendes til det lokale statsskovdistrikt. Statsskovdistriktet ser efter om alle nød-

vendige oplysninger indgår i ansøgningen, og om projektet overholder de krav, som stilles til net-

op den eller de typer af tilskud, der søges om. 

Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at alle nødvendige tilladelser f.eks. fra 

amtet er indhentet, og at ansøgningen er korrekt udfyldt. Det kan derfor være en god ide at søge 

hjælp hos skovbrugskonsulenterne til denne opgave. 

Hvis ansøgningen er særlig mangelfuld, kan den ikke behandles, og vil blive returneret til ansøger 

uden videre behandling.  

På baggrund af de fastlagte prioriteringskriterier, se afsnittet “Prioritering”, giver Skov- og Natur-

styrelsen tilsagn eller afslag til projekterne. 

Hvis der gives afslag, kan ejeren påbegynde og gennemføre projektet uden tilskud medmindre 

afslaget er begrundet i, at projektet strider mod gældende lovgivning eller andre bindinger på are-

alet.  

Hvis ansøgningen overføres til næste ansøgningsrunde, se afsnittet “Ansøgningsfrister” ovenfor, 

skal ansøger afvente svar på sin ansøgning til den næste ansøgningsrunde er afsluttet, inden pro-

jektet kan påbegyndes. 
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Prioritering af ansøgninger om tilskud 
 

Den samlede bevilling på finansloven til ordningen vedr. tilskud til fremme af god og flersidig 

skovdrift opdeles af Skov- og Naturstyrelsen i rammebevillinger til de tilskudsberettigede modu-

ler under ordningen. 

 

Generelt gælder, at ansøges der samlet om et mindre beløb i tilskud vedr. et modul end den afsat-

te rammebevilling, så kan den resterende rammebevilling overføres til andre moduler 

Prioritering af projekter er nødvendig, hvis der søges om flere penge i tilskud end der er afsat til 

ordningen på finansloven. 

 

Prioritering af ansøgninger om tilskud til foryngelse af skov 

 

Prioriteringskriterierne vedr. ansøgninger om tilskud til foryngelse af skov er som følger: 

 Fredskovspligtige arealer prioriteres højere end ikke fredskovspligtige arealer. Det betyder, at 

der først gives tilskud til samtlige ansøgninger vedr. foryngelse af skov i fredskove. Såfremt 

der herefter er en resterende bevilling, gives der tilskud til foryngelse af skov, der ikke er fred-

skov. 

 Foryngelser med løvtræ efter nåletræbevoksninger prioriteres altid højere end foryngelser med 

løvtræ efter løvtræbevoksninger, 

 Foryngelser, hvor mindst 5 gamle træer lades stå til forfald, prioriteres  fremfor foryngelser, 

hvor dette ikke vælges, 

 Selvforyngelse prioriteres højere end skærmstilling/overstandere, og skærmstil-

ling/overstandere prioriteres højere end plantning efter renafdrift. 

 

Såfremt det bliver nødvendigt at prioritere kun en del af ansøgningerne i en prioriteringsklasse
4
: 

 så får ansøgninger om tilskud til foryngelser, som er omfattet af en LØVPLAN-aftale, første 

prioritet i den respektive prioriteringsklasse. 

 en yderligere rangordning kan i denne situation ske efter ejendomsstørrelse med højeste priori-

tet til de mindste ejendomme. 

 

Det er vigtigt at bemærke, at opdelingen i prioriteringsklasser kun er relevant i det tilfælde, hvor 

bevilling på finansloven ikke rækker til alle de ansøgte foryngelser af skov.  

 

Rammebevilling 

 Alle foryngelser med løvtrækulturer efter løvtræbevoksninger, og løvtrækulturer efter nåletræ-

bevoksninger (gode og magre jorder) 

  

 Samtlige typer af foryngelser kan indgå i en LØVPLAN-aftale. 

                                                 
4
 Dette betyder, at rækker bevillingen f.eks. til at give tilskud til samtlige projekter i tabel 7 vedr. prioritet 1 til og 

med 7, og delvis vedr. prioritet 8, så deles ansøgninger med prioritet 8 i to grupper - henholdsvis projekter med 

LØVPLAN og projekter uden LØVPLAN. Projekter med LØVPLAN i prioritet 8 får i denne situation først til-

skud. Er der heller ikke tilstrækkelig bevilling til samtlige projekter i prioritet 8 med LØVPLAN, så rangordnes 

projekterne med LØVPLAN efter ejendommens størrelse, og de mindste ejendomme får først tilskud. 
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 De opstillede prioriteringskriterier giver følgende prioriteringsrækkefølge for grup-

pen af foryngelser, som er med til at sikre og øge arealet med løvtræ: 

 

 I FREDSKOV: 

  

 Tabel 7 

Prioritet Foryngelsestype: 

Kultur/gl. bevoksning 

Metode Lokalitet Skærm Gl. 

Træer 

1 E1.        Løv efter Nål Plantning Magre Jorder JA JA 

2 B1, C1. Løv efter Nål Plantning Gode jorder NEJ JA 

2 F1, E3.  Løv efter Nål Plantning Magre jorder NEJ JA 

3 E1.        Løv efter Nål Plantning Magre Jorder JA NEJ 

4 B1, C1. Løv efter Nål Plantning Gode jorder NEJ NEJ 

4 E3, F1.  Løv efter Nål Plantning Magre jorder NEJ NEJ 

5 A1.        Løv efter Løv Selvforyngelse Gode jorder JA JA 

5 D1.        Løv efter Løv  Selvforyngelse Magre jorder  JA JA 

6 A1.        Løv efter Løv Selvforyngelse Gode jorder JA NEJ 

6 D1.        Løv efter Løv  Selvforyngelse Magre jorder JA NEJ 

7 D3.        Løv efter Løv Plantning Magre jorder JA JA 

8 D3.        Løv efter Løv Plantning Magre jorder JA NEJ 

9 A3.        Løv efter Løv Plantning Gode Jorder NEJ JA 

10 A3.        Løv efter Løv Plantning Gode Jorder NEJ NEJ 

 
Forklaring til tabel nr.7  

Prioritet nr. 1 er  højeste prioritet. Såfremt en foryngelsestype har samme prioritet, f.eks. nr. 2, så er de lige-

stillede i prioritet. 

 

Foryngelsestype ( kultur/ gl. bevoksning), f.eks. Løv efter Nål, skal forstås således, at foryngelsen er en løv-

trækultur efter en eksisterende nåletræbevoksning. Bogstaver/tal, f.eks. E1, refererer til den konkrete til-

skudssats i tabellen med tilskudssatser. 

 

 I SKOV, SOM IKKE ER FREDSKOV: 

 Skove uden fredskovspligt prioriteres lavere end fredskove, men i øvrigt efter samme priorite-

ringsprincipper som anført for fredskove – se tabel 7. Således får skove uden fredskovspligt 

prioritet nr. 11-20. Man kan ansøge det lokale statsskovdistrikt om at få pålagt fredskovspligt. 

Henvend dig til statsskovdistriktet i god tid inden ansøgningsfristen. 

  

Prioritering af ansøgninger vedr. driftsplanlægning og supplementer 

 

Rammebevilling til driftsplanlægning og supplementer opdeles i to selvstændige grupper med 

hver sin bevilling: 

 en til driftsplanlægning 

 en til registrering af særlige temaer og lokalitetskortlægning. 

 

For begge grupper gælder: 

 at fredskovspligtige arealer altid prioriteres højere end ikke fredskovspligtige arealer. Det be-

tyder, at der først gives tilskud til samtlige ansøgninger vedr. tilskud til driftsplanlægning m.v. 

i fredskove. Såfremt der herefter er  en resterende bevilling, gives der tilskud til driftsplanlæg-

ning m.v. vedr. skov, der ikke er fredskov. 
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 at i tilfælde de nedenfor anførte prioriteringskriterier ikke er tilstrækkelige, så prioriteres 

efter ejendomsstørrelse med højeste prioritet for de mindste ejendomme
5
. 

 

Gruppe 1: 

 Prioriteringskriterier for rammebevillingen til driftsplanlægning: 

 nye driftsplaner prioriteres generelt højere end revision af driftsplaner 

 nye driftsplaner, hvor flere ejere af samme parcelskov sammen ansøger om en driftsplan 

for hele parcelskoven, prioriteres højere end ejendomme, hvor dette ikke er tilfældet. 

 Nye driftsplaner for ejendomme, som der ønskes indgået LØVPLAN-aftale for, prioriteres 

højere end ejendomme, hvor dette ikke er tilfældet (krydses af på ansøgningsskemaet). 

 

Det giver følgende prioriteringskategorier:  

 

     FREDSKOV: 

 

    Tabel 8 

Prioritet nr. Ny driftsplan/ Revision Særlige forhold 

1 Ny driftsplan Omfatter en parcelskov 

2 Ny driftsplan Ønsker LØVPLAN 

3 Ny driftsplan Øvrige 

4 Revision Omfatter en parcelskov 

5 Revision Ønsker LØVPLAN 

6 Revision Øvrige 

    Prioritet 1 er højest. 

 

    IKKE FREDSKOV: 

 Skove uden fredskovspligt prioriteres lavere end fredskove, men i øvrigt efter samme priorite-

ringsprincipper som anført for fredskove – se tabel 8. Således får skove uden fredskovspligt 

prioritet nr. 7-12. Man kan ansøge det lokale statsskovdistrikt om at få pålagt fredskovspligt. 

Henvend dig til statsskovdistriktet i god tid inden ansøgningsfristen.  

 

Gruppe 2: 

Prioriteringskriterier for rammebevillingen til registrering af særlige temaer og lokalitets-

kortlægning: 

 ejendomme med en ajourført/ny driftsplan, eller hvor ejeren uden tilskud får udarbejdet en 

ajourført/ny driftsplan prioriteres højere end ejendomme, som får tilsagn om tilskud til en 

driftsplan 

 ejendomme som får tilsagn om tilskud til revision af en driftsplan prioriteres højere end 

ejendomme, som får tilsagn om tilskud til nyregistrering af en driftsplan  

                                                 
5
 Dette betyder, at rækker bevillingen f.eks. til at give tilskud til samtlige projekter i tabel 8 vedr. prioritet 1 til og 

med 5, og delvis vedr. prioritet 6, så rangordnes projekterne efter ejendommens størrelse, og de mindste ejen-

domme får først tilskud. 
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Det giver følgende prioriteringskategorier:  

 

     FREDSKOV: 

 

    Tabel 9 

Prioritet nr. Status vedr. driftsplan 

1 Ny/ajourført uden tilskud 

2 Revision med tilskud 

3 Ny med tilskud 

    Prioritet 1 er højest 

 

 IKKE FREDSKOV: 

 Skove uden fredskovspligt prioriteres lavere end fredskove, men i øvrigt efter samme priorite-

ringsprincipper som anført for fredskove – se tabel 9. Således får skove uden fredskovspligt 

prioritet nr. 4-6. Man kan ansøge det lokale statsskovdistrikt om at få pålagt fredskovspligt. 

Henvend dig til statsskovdistriktet i god tid inden ansøgningsfristen.  

 

ANDET 
 

Forhold til andre tilskud 
 

Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter, som allerede er finansieret ad anden vej. Dog kan det 

forekomme, at forskellige tilskudsmuligheder supplerer hinanden på samme areal. 

 

Kan man få tilskud flere gange ? 
 

Hvis der gives afslag på en ansøgning om tilskud eller projektet annulleres før 1. indberet-

ning/udbetaling af  1. rate af tilskuddet, er der mulighed for at modtage tilskud ved en senere an-

søgningsrunde. 

 

 

Foryngelse af skov 

 

Der kan ikke udbetales foryngelsestilskud til det samme areal flere gange. Dette er ikke til hinder 

for, at der kan udbetales tilskud til en bevoksning, der forynges i etaper. Her gælder, at delarea-

lerne kun kan få tilskud een gang. 

Er der een gang udbetalt tilskud til foryngelse på et konkret areal, kan der ikke på et senere tids-

punkt modtages denne type tilskud til det samme areal. Det gælder, selv om den kultur, tilskuddet 

omfattede, ikke udvikler sig som planlagt. Heller ikke hvis kulturen skulle gå ud, vil der kunne 

ydes tilskud til at retablere kulturen. Der kan heller ikke på ny ydes tilskud til et areal, hvor kun 1. 

rate er udbetalt som følge af, at kravene til udbetaling af 2. rate ikke har kunnet opfyldes. 
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Hvis helt særlige forhold gør sig gældende, kan Skov- og Naturstyrelsen godkende en fornyet 

ansøgning vedr. et konkret areal, som tidligere har fået udbetalt tilskud til foryngelse af skov. 

 

Skattemæssige forhold 
 

De udbetalte tilskud er skattepligtig indkomst og indberettes til Told & Skat af Skov- og Natursty-

relsen. 

Fradragsreglerne følger de til enhver tid gældende regler i ligningsloven. 

Følgende fradragsregler gælder for tiden: 

Ifølge ligningsloven er udgifter til gentilplantning af fredskov og pleje af kulturen fuldt fradrags-

berettiget i indkomståret (men kun de omkostninger, der er afholdt af den ejer, der har foretaget 

hugsten af den gamle bevoksning). Såfremt der er underskud, kan dette fremføres i 5 år. 

 

Ejerskifte for arealer med tilskud 
 

Når et areal med tilskud overgår til ny ejer, vil den nye ejer kunne overtage tilbageværende til-

skud ved en skriftlig erklæring. 

En ny ejer kan vælge ikke at ville indgå i tilsagnet om tilskud. I så fald annulleres fremtidige til-

skudsudbetalinger. 

Ved salg af arealet til en offentlig myndighed m.v. eller en person, der ikke opfylder betingelserne 

for at få tilskud, bortfalder tilsagn om fremtidige udbetalinger. 

 

Tilsyn 
 

Der vil blive gennemført stikprøvekontrol. Skov- og Naturstyrelsen har adgang til f.eks. at besig-

tige arealer, se driftsplaner og registreringer, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. EU medfinan-

sierer nogle projekter, og har ret til kontrol af disse. 

Kontrolbesøg vil så vidt muligt blive aftalt på forhånd. 

Ansøger eller dennes stedfortræder har pligt til at ledsage kontrolpersonalet og bistå ved kontrol-

len, bl.a. ved at fremlægge det nødvendige dokumentationsmateriale. 

I forbindelse med stikprøvekontrollen vil det blive kontrolleret om de afgivne oplysninger i an-

søgningskemaer er korrekte. Det påhviler ejer/ansøger at kunne dokumentere oplysningerne. Li-

geledes vil de aktuelle arealer blive besigtiget. 

 

Hvis det viser sig, at ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller der foreligger 

andre forhold, der gør at et tilsagn om og /eller udbetaling af tilskud er sket på et forkert grundlag, 

kan Skov- og Naturstyrelsen kræve tilskud helt eller delvist tilbagebetalt, eller lade tilsagn om 

tilskud helt eller delvist bortfalde. Overtrædelse af bekendtgørelsen kan medføre straf. 

 

 



 35 
 

 PUBLIKATIONER M.M. – rekvireres på statsskovdistriktet 
 

Regelgrundlag: 

Lovbekendtgørelse om Skovloven nr. 959 af 2. november 1996. 

Bekendtgørelse nr. 195 af 26. marts 1998 om tilskud til fremme af god og flersidig skovdrift. 

 

 

Anden information: 

Skov-info nr.  1, Hvad siger skovloven ?, gratis 

Skov-info nr.  4, Kulturstart i nåletræ, 25 kr. 

Skov-info nr.  6, Naturhensyn i skovdriften, 25 kr.  

Skov-info nr.  8, Skovdrift og fortidsminder, 25 kr. 

Skov-info nr. 11, Driftsplanlægning for skov, 25 kr. 

Skov-info nr. 12, Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger. Tilskudsliste, 

gratis. 

Skov-info nr. 13, Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger. Artsbeskrivel-

ser, 40 kr. 

Skov-info nr. 14, Valg af frø og plantemateriale, 40 kr. 

Skov-info nr. 15, Kulturstart i løvtræ, 25 kr. 

Skov-info nr. 20, Tilskud til foryngelse og driftsplanlægning, gratis. 
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BILAG 1. Tilskudsberettigede arter 
 

Tilskudsberettigede arter. 

 

Løvtræarter (gode jorder og magre jorder) 

Når løvtræbevoksninger etableres med tilskud, skal hovedtræart(er) vælges blandt følgende: Bøg (Fagus 

sylvatica), stilkeg (Quercus robur), vintereg (Quercus petrea), ask (Fraxinus exelcior) og småbladet lind 

(Tilia cordata).  
 

Der er krav om 10 % indblanding af en anden løvtræart end de tilskudsberettigede hovedtræarter f.eks. 

fuglekirsebær, ahorn, m.fl. Lind kan anvendes som indblanding, når den ikke er hovedtræart. Indblan-

dingen skal kunne udgøre en blivende del af kronetaget. Der kan indblandes op til 25 % nåletræer, men 

ved opgørelse af plantetal, jf. krav til plantetal, som er beskrevet under afsnittet ”Påbegyndt og gennem-

ført”, kan nåletræer ikke medregnes. 

 

Ydre løvskovbryn (gode og magre jorder), og indre løvtræbælter (kun magre jorder) 

Ydre løvskovbryn og indre løvtræbælter skal bestå af  løvtræ og buske. Mindst 20 % af plantetallet skal væ-

re tilskudsberettigede buske. Der kan, hvor det er egnstypisk og relevant, indplantes et mindre antal stabile 

nåletræer fra nedenstående liste. 

Løvtræarter: ask (Fraxinus excelsior), avnbøg (Carpinus betulus), dunbirk (Betula pubescens), vortebirk 

(Betula pendula), bøg (Fagus sylvatica), stilkeg (Quercus robur), vintereg (Quercus petrea), rødel (Alnus 

glutinosa), storbladet elm (Ulmus glabra), fuglekirsebær (Prunus avium), småbladet lind (Tilia cordata), 

spidsløn (Acer platanoides),  navr (Acer campestre), seljepil (Salix caprea), almindelig røn (Sorbus au-

cuparia) og vildæble (Malus silvestris). 

Buskarter: benved (Euonymus europaeus), dunet gedeblad (Lonicera xylosteum), hassel (Coryllus avella-

na), havtorn (Hippophaë rhamnoides), alm. hvidtjørn (Crataegus laevigata), engriflet hvidtjørn (Crataegus 

monogyna), almindelig hyld (Sambucus nigra), almindelig hæg (Prunus padus), kristtorn (Ilex aquifolium), 

rød kornel (Cornus sanguinea), kvalkved (Viburnum opulus), femhannet pil (Salix pentandra), gråpil (Salix 

cinerea), krybende pil (Salix repens), øret pil (Salix aurita), fjeldribs (Ribes alpinum), blågrøn rose (Rosa 

dumalis), hunderose (Rosa canina), klitrose (Rosa pimpinellifolia), æblerose (Rosa rubiginosa), slåen 

(Prunus spinosa), tørst (Rhamnus frangula) og vrietorn (Rhamnus catharticus). 

Nåletræarter: Skovfyr (Pinus sylvestris), østrigsk fyr (Pinus nigra), hvidgran (Picea glauca) og sitkagran 

(Picea sitchensis). 
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BILAG 2. Oversigt over gode og magre jorder 

B LÅ V A NDS HUK

B LA A B JE RG

V A RDE

E GV A D

S K JE RN

F A NØ

E S B JE RG

RIB E

B RA MMING
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GRA M
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B RØRUP
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GIV E
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RY

P A NDRUP

B ROV S T

B JE RRINGB RO

T JE LE
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A A B Y B RO
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Å RHUS
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B RØNDE RS LE V
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RA NDE RS

LA NGÅ
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HINNE RUP

A RDE N

S K ØRP ING

HA LS

S E JLF LOD
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S K A GE N
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S ØNDE RHA LD
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ROUGS Ø

RØNDE
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NØRRE  DJURS

F RE DE RIK S HA V N

LÆS Ø

 
 

Inddeling i gode og magre jorder 
 Gode Jorder 
 Magre Jorder 

Kommuner med “magre”jorder: 

 

Nordjyllands Amt: Brovst, Brønderslev, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Frederikshavn, Hals, Hirtshals, 

Hjørring, Læsø, Løgstør, Løkken-Vrå, Nibe, Pandrup, Sindal, Skagen, Sæby, Aabybro, Aalborg nord for Lim-

fjorden og Aars. 

Viborg Amt: Fjends, Hanstholm, Karup, Kjellerup, Møldrup, Skive, Viborg og Aalestrup. 

Århus Amt: Ebeltoft, Gjern, Grenaa, Midtdjurs, Nørre Djurs, Rougsø, Rønde, Silkeborg, Sønderhald og Them. 

Ringkøbing Amt: Alle, undtagen Thyholm 

Vejle Amt: Give og Nørre-Snede. 

Ribe Amt: Alle kommuner 

Sønderjyllands Amt: Bredebro, Gram, Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup, Rødding, Skærbæk, Tinglev og 

Tønder. 
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BILAG 3.  

Miljømin., j.nr. SN-1996-0012/SKO-0007 

 

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 195 af 26. marts 1998 

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af god og flersidig skovdrift 

I medfør af § 19, stk. 2 og 3, § 34, stk. 1, § 34a, stk. 3, § 35 og § 43, stk. 2, i skovloven samt § 2, stk. 4, i lov nr. 392 

af 22. maj 1996 om ændring af skovloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 2. november 1996, fastsættes: 

Kapitel 1 

Formål og tilskud 

§ 1. Skov- og Naturstyrelsen kan yde tilskud efter reglerne i denne bekendtgørelse til at fremme langsigtede forbed-

ringer af skovenes stabilitet, produktivitet, sundhed og biologiske mangfoldighed herunder at udvide løvtræarealet, og til 

sikring af særlige landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftsliv i 

skovene. 

§ 2. Skov- og Naturstyrelsen kan yde tilskud til følgende: 

1) Etablering af stabile skovtyper, herunder løvtræ- og blandingsbevoksninger, indre løvtræbælter og skovbryn af løv-

træ. 

2) Driftsplanlægning herunder registrering af særlige temaer og lokalitetskortlægning. 

3) Bevoksningspleje. 

4) Pleje af naturarealer, der er tilknyttet skove eller skovarealer under særlig drift, herunder erstatning i forbindelse med 

sikring af egekrat. 

5) Foranstaltninger, der tilgodeser friluftslivet. 

Stk. 2. Der ydes kun tilskud til foranstaltninger, der vedrører fredskovspligtige arealer eller arealer, bevokset med træ-

er, der danner, eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer. 

Stk. 3. Styrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud til naturarealer, knyttet til skove, der ikke er fredskovspligtige. 

§ 3. Skov- og Naturstyrelsen kan ikke yde tilskud til foranstaltninger, som 

1) skovejeren har pligt til at foretage i henhold til skovloven, anden lovgivning og tinglyste servitutter, eller  

2) helt eller delvist er tilskudsberettiget efter anden lovgivning.  

Stk. 2. Styrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i stk. 1.  

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan endvidere yde tilskud til oplysnings-, vejlednings- og undersøgelsesvirksomhed ved-

rørende de foranstaltninger, der er nævnt i § 2. Ved tildeling af sådanne tilskud kan styrelsen fravige reglerne i denne 

bekendtgørelse. 

Kapitel 2 

Tilskudsmodtagere 

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan yde tilskud til private ejere af skovarealer. Vedkommende private ejer må ikke have 

indgået driftsoverenskomst med eller modtage driftstilskud fra det offentlige til det konkrete areal. 
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Stk. 2. Såfremt et skovareal ejes af flere personer, et selskab, en fond eller en forening, udbetales tilskud til den, som 

overfor Skov- og Naturstyrelsen kan godtgøre at have afgørende indflydelse på driften af det pågældende areal. 

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen kan tillade, at en ny ejer overtager rettigheder og forpligtelser i følge tilsagn om til-

skud. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis den nye ejer ikke opfylder betingelserne for at opnå tilskud eller ikke ønsker at 

overtage rettigheder og forpligtelser i forbindelse med tilskuddet. 

Stk. 4. Hvis den, der overtager en ejendom, hvortil der er givet tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse, er en of-

fentlig myndighed eller en privat ejer, som har indgået driftsoverenskomst med eller modtager driftstilskud fra det of-

fentlige til det aktuelle areal, bortfalder fremtidige tilskud. 

Kapitel 3 

Administration af tilskudsordningen  

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud på nærmere fastsatte vilkår. 

Stk. 2. Styrelsen udarbejder en vejledning om de nærmere regler for tilskudsordningens gennemførelse og administra-

tion, herunder om 

1) udformning, udarbejdelse og indsendelse af ansøgninger om tilskud og af indberetninger om gennemførte foranstalt-

ninger, 

2)  betingelser for godkendelse af ansøgninger og indberetninger, 

3) tilsagn og vilkår for udbetaling af tilskud, 

4) ansøgningsrunder, herunder ansøgningsfrister. 

Stk. 3. Særligt mangelfulde ansøgninger, der ikke opfylder de bestemmelser, der er fastsat i en vejledning, kan retur-

neres uden nærmere behandling.  

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan ikke yde tilskud til foranstaltninger, der er påbegyndt, før der er givet tilsagn om til-

skud. 

Stk. 2. Styrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1. 

§ 8. Tilskud ydes indenfor en beløbsramme, der fastsættes i de årlige finanslove. 

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen fastsætter kriterier for prioritering af ansøgninger. 

Stk. 3. Styrelsen kan prioritere fredskovspligtige arealer højere end ikke-fredskovspligtige arealer ved ydelse af til-

skud. 

Stk. 4. Beløbsrammen for et finansår kan opdeles i et antal ansøgningsrunder. Ansøgninger, der ikke imødekommes 

under én ansøgningsrunde, kan overføres til behandling ved næste ansøgningsrunde, såfremt ansøger i forbindelse med 

ansøgningen anmoder om dette. Ansøgninger overføres ikke til efterfølgende finansår. 

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud. Styrelsen kan bestemme, at tilskud ikke kan ydes til til-

skudsberettigede foranstaltninger, hvor det samlede tilskud er under en nærmere fastsat beløbsgrænse.  

Stk. 2. Tilskud efter § 2, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, ydes som et beløb pr. ha. Styrelsen kan dog i særlige tilfælde yde tilskud 

på et andet beregningsgrundlag. 

 

§ 10. Modtageren af tilskud skal i hele tilskudsperioden på forlangende fra Skov- og Naturstyrelsen afgive erklæring 

om, hvorvidt betingelserne for at modtage tilskud og vilkår fastsat i tilsagnet fortsat er opfyldt. 

Stk. 2. Modtageren af tilskud skal i hele tilskudsperioden underrette Skov- og Naturstyrelsen, hvis betingelserne for 

opnåelse af tilskud ikke længere opfyldes. Underretning skal ske senest en måned efter, at betingelsen eller vilkåret ikke 

længere opfyldes. 

§ 11. Indberetninger om påbegyndelse og gennemførelse af foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter denne be-

kendtgørelse, sendes til Skov- og Naturstyrelsen inden for en frist, der fastsættes af styrelsen. 

Stk. 2. Tilsagn om endnu ikke udbetalte tilskud bortfalder, hvis fristen for indberetning ikke overholdes. 

Stk. 3. I særlige tilfælde kan Skov- og Naturstyrelsen dispensere fra de fastsatte frister for indberetninger. 

 

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen udbetaler tilskud efter gennemførelse af de foranstaltninger, der er nævnt i § 2, stk. 1, 

og efter godkendelse af indberetninger, jf. §11. 

Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker i rater og til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut i Danmark. 
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Kapitel 4 

Tilsyn 

§ 13. Skov- og Naturstyrelsen kan besigtige og føre tilsyn med foranstaltninger, hvortil der er ydet tilskud efter §§ 2 

og 4. EU-Kommissionen kan besigtige og føre tilsyn med foranstaltninger, som er medfinansieret af EU. 

Stk. 2. Besigtigelsen kan gennemføres uden retskendelse, men mod forevisning af legitimation og så vidt muligt efter 

forudgående meddelelse til ejeren eller brugeren, jf. skovlovens § 38.  

Stk. 3. Tilskudsmodtageren har pligt til at ledsage tilsynsmyndigheden og yde den fornødne bistand for tilsynet, så-

fremt tilsynsmyndigheden anmoder om det. 

Kapitel 5 

Misligholdelse og klage 

§ 14. Skov- og Naturstyrelsen kan bestemme, at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, eller at tilsagn om tilskud 

helt eller delvist bortfalder, hvis 

1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sa-

gens afgørelse, 

2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes, 

3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved tilsynets gennemførelse el-

ler undlader at fremlægge regnskabsmateriale m.v. på tilsynsmyndighedens begæring, 

4) modtageren tilsidesætter sin pligt til på forlangende at afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage til-

skud fortsat opfyldes, 

5) modtageren ikke underretter Skov- og Naturstyrelsen, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke længere opfyl-

des, 

6) forudsætningerne for tilskud i øvrigt efter Skov- og Naturstyrelsens skøn er væsentligt ændrede, eller 

7) foranstaltningen ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen. 

§ 15. Skov- og Naturstyrelsen kan kræve uberettiget udbetalte tilskud, jf. § 14 helt eller delvist tilbagebetalt med til-

læg af renter. 

Stk. 2. Træffer Skov- og Naturstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling efter § 14, anses det krævede beløb som forfal-

dent på kravsdagen, fra hvilken dag beløbet forrentes i overensstemmelse med renteloven.  

§ 16. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen er endelige og kan ikke indbringes for anden admini-

strativ myndighed. 

Kapitel 6 

Straf, ikrafttræden og overgangsbestemmelser 

§ 17. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der til brug for afgørelser, 

der træffes i henhold til denne bekendtgørelse, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af 

betydning for afgørelsen. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse. 

 

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. april 1998. Samtidig træder § 19, stk. 1, nr. 1, i skovloven i kraft. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 233 af 11. april 1991 om statstilskud til etablering af løvtræbevoksninger i fredskovspligti-

ge skove samt bekendtgørelse nr. 580 af 30. juni 1995 om tilskud til skovbrugsforanstaltninger ophæves. 

Stk. 3. Tilsagn om tilskud efter de bekendtgørelser, der er nævnt i stk. 2, opretholdes og færdigbehandles efter de hid-

til gældende regler. 

Miljø- og Energiministeriet, den 26. marts 1998 

 

SVEND AUKEN 

/ Jens Bjerregaard Christensen 

 



 41 
 

Bilag 4. 

 Nyttige adresser 
 

Skovbrugskonsulenter: 
 
HEDESELSKABET: 
 
Region Nord 
Klostermarken 12 
8800 Viborg 
Tlf. 87 28 10 00 
 
Region Midt/Vest 
Klostermarken 12 
8800 Viborg 
Tlf. 87 28 10 00 
 
Region Syd 
Klostermarken 12 
8800 Viborg 
Tlf. 87 28 10 00 
 
Region Øst 
Slagelsevej 112 
4180 Sorø 
Tlf. 57 86 09 20 

 
 

SKOVDYRKERFORENINGERNE: 
 
1 
Skovdyrkerforeningen Nordlige Sjælland,  
Elmegården 2, 
4450 Jyderup 
Tlf.: 59 24 84 00 
 
2 
Skovdyrkerforeningen Sydøst-Danmark 
Agrovej 1, Øster Toreby, 
4800 Nykøbing F 
Tlf. 54 86 06 44 
 
3 
Skovdyrkerforeningen Fyn Nord 
Ørbækvej 276, 
5220 Odense SØ 
Tlf. 65 93 16 21 
 
4 
Skovdyrkerforeningen Sydfyn 
Lombjergvej 1, 
5750 Ringe 
Tlf. 62 62 47 47 
 
5 
Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 
Marsvej 1, Paderup, 8900 Randers 
Tlf. 86 44 73 17 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6 
Skovdyrkerforeningen Midtjylland 
LandboCenter Midt, Asmildklostervej 11, 
8800 Viborg 
Tlf. 87 28 17 88 
 
7 
Skovdyrkerforeningen Østjylland 
Parallelvej 9A, 
8680 Ry 
Tlf. 86 89 32 22 
 
8 
Skovdyrkerforeningen Vestjylland 
Viborgvej 67, Boks 1385, 
7500 Holstebro 
Tlf. 96 10 10 96 
 
9 
Skovdyrkerforeningen Vejle Amt 
Brejning Søndergade 26, Brejning, 
7080 Børkop 
Tlf. 75 86 73 88 
 
10  
Skovdyrkerforeningen Syd 
Billundvej 3, 
6500 Vojens 
Tlf. 73 20 28 00 
 

 
DANSKE NATURGÅRDE A/S 

 
Hestlundvej 21, 
7323 Give 
Tlf. 76 70 11 10 
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 Statsskovdistrikterne 
Jylland: 
 

Buderupholm Statsskovdistrikt,  
Mosskovgård, Møldrupvej 26,  
9520 Skørping.   
Tlf. 98 39 10 14    

Feldborg Statsskovdistrikt,  
Feldborggård, Bjørnkærvej 18,   
7540 Haderup.  
Tlf. 97 45 41 88    

Fussingø Statsskovdistrikt,  
Tingtofte, Vasevej 7, Fussingø,  
8900 Randers.  
Tlf.  86 45 45 00    

Gråsten Statsskovdistrikt,  
Egene, Felstedvej 14,  
6300 Gråsten.  
Tlf. 74 65 14 64    

Haderslev Statsskovdistrikt,  
Ulfshus, Christiansfeld Landevej 69,  
6100 Haderslev.  
Tlf. 74 52 21 05    

Hanherred Statsskovdistrikt,  
Langdal, Ejstrupvej 24, Tranum 
9460 Brovst.  
Tlf. 98 23 54 22    

Klosterhedens Statsskovdistrikt,  
Sønderby, Gl. Landevej 35, Fabjerg,  
7620 Lemvig.  
Tlf. 97 81 00 33    

Lindet Statsskovdistrikt, 
Lindetskovgård, Skovridervej 1, Lindet,  
6510 Gram.  
Tlf. 74 82 61 05    

Nordjyllands Statsskovdistrikt,  
Byfogedgården Sct. Laurentiivej 148-150,  
9990 Skagen.  
Tlf. 98 44 19 11    

Oxbøl Statsskovdistrikt,  
Ålholt, Ålholtvej 1,  
6840 Oxbøl.  
Tlf. 76 54 10 20  

Palsgård Statsskovdistrikt,  
Vester Palsgård, Palsgårdvej 9,  
7362 Hampen.  
Tlf. 75 77 10 24    

Randbøl Statsskovdistrikt,  
Gjøddinggård, Førstballevej 2,  
7183 Randbøl.  
Tlf. 75 88 31 99    

Silkeborg Statsskovdistrikt,  
Vejlbo, Vejlsøvej 12,  
8600 Silkeborg.  
Tlf. 86 82 08 44   

Thy Statsskovdistrikt,  
Søholt, Søholtvej 6, V. Vandet,  
7700 Thisted.  
Tlf. 97 97 70 88    

 

 

Ulborg Statsskovdistrikt,  
Ulborggård, Paradisvej 4,  
6990 Ulfborg.   
Tlf. 97 49 14 00    

Aabenraa Statsskovdistrikt,  
Vesterlund, Skinderbro 31,   
6200 Aabenraa.  
Tlf. 74 62 31 82    
 

Øerne: 
 

Bornholms Statsskovdistrikt,  
Rømersdal, Ekkodalsvej 2,  
3720 Aakirkeby.   
Tlf. 56 97 40 06    

Falster Statsskovdistrikt,  
Egehus, Hannenovvej 22, Tingsted,  
4800 Nykøbing F.   
Tlf. 54 43 90 13    

Fyns Statsskovdistrikt,  
Sollerupgård, Sollerupvej 22, Korinth 
5600 Faaborg.  
Tlf. 62 65 17 77    

Jægersborg Statsskovdistrikt,  
Boveskovgård, Dyrehaven 6,  
2930 Klampenborg.  
Tlf.39 97 39 00   

Kronborg Statsskovdistrikt,  
Julebækshøj, Bøssemagergade 81,  
3150 Hellebæk.  
Tlf. 49 70 90 90    

Københavns Statsskovdistrikt,  
Syvstjernen, Fægyden 1,  
3500 Værløse.  
Tlf. 44 35 00 35    

Odsherred Statsskovdistrikt,  
Mantzhøj, Ulkerupvej 1,  
4500 Nykøbing S.  
Tlf. 59 32 80 16 

Tisvilde Statsskovdistrikt,  
Arresødal, Arresødalvej 79,  
3300 Frederiksværk.   
Tlf. 47 72 00 50 

 
     
 

 


