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FAQ vedrørende tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger  

Spørgsmål relateret til selve tilskudsordningens indhold  
 

1.       I tilskudsordningen står det skrevet at der skal holdes mindst 15 m afstand fra skel mod have og 
beboelse.  

a.       Hvad er efter jeres mening beboelse? Er det stuehuset og omkringliggende have, eller 
drejer det sig også om udehusene/driftsbygninger? 

SVAR:  
Egentlige driftsbygninger anses ikke som beboelse og det vil således være muligt at søge om tilskud til 
hegn, der omkranser driftsbygninger. Hegnet bør placeres således, at det kan udvikle sig naturligt, uden af 
blive hæmmet af murværk, m.v. 

 
b.      Er X nedenfor tilskudsberettiget?? 
 

 
 
 

SVAR:  
 
Forudsat, at der er tale om at læhegnet omkranser driftsbygninger anser vi, at ejendommen som 
eksemplificeret ved dit foto, er berettiget til at søge om tilskud. Hegnet kan efter vores vurdering få en 
positiv effekt for biodiversiteten, hvilket er målsætningen med nærværende tilskudsordning.  

 
c.       Må der ligesom ved skov gerne plantes op til, så længe der ikke plantes på langs?? 

 
SVAR: 
Der er i bekendtgørelse og vejledning ikke fastsat regler vedrørende plantning langs med driftsbygninger. 
Det vil således være op til ansøger, hvor tæt han eller hun ønsker at plante op af fx driftsbygninger. Det er 
af hensyn til beplantningens udvikling og funktion for biodiversiteten være ønskværdigt når træer og buske 
kan udvikle sig frit på begge sider af beplantningen. Hvis det efter første ansøgningsrunde viser sig, at 
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beplantninger placeres på en sådan måde at biodiversiteten ikke fremmes optimalt, vil der komme 
skærpede krav i henholdsvis bekendtgørelse og vejledning til næste runde.   

 
SVAR: 
 

2.       I ordningen står der at man ikke må plante læhegns langs eksisterende skov/skovbryn. 
a.       Hvordan hvis der ligger en offentlig asfaltvej imellem arealet som tænkes tilplantet og 

skoven?? 
SVAR:  
Kravet om en afstand på 15 meter til skov (ved plantning langs skoven) gælder uanset karakteren af det 
mellemliggende areal. 

 
b.      Er Y (se nedenstående skitse) tilskudsberettiget på det nord-syd gående hegn i vest? Der 

ligger en asfaltvej (vejen imellem skoven  og den tiltænkte læ-beplantning i vest, så 
plantningerne hænger ikke sammen). 
  

 
 

SVAR: 
 
Nej. Der kan ikke plantes et læhegn med tilskud på det nord-sydgående hegn i vest. Der er ikke 15 meter op 
til skoven.   
 

3.       I ordningen står der beskrevet at beplantningerne ikke må hindre den frie oversigt ved vejkryds?? 
a.       Hvad er den frie oversigt?? Er der bestemte afstandskrav i tænker på, eller er det 

hegnsloven man har i tankerne?  
SVAR:  
 
Om en beplantning vil hindre den frie oversigt ved vejkryds vil kræve en vurdering af Miljøstyrelsen i den 
konkrete sag. Det overordnede hensyn er, at hegnet eller småbeplantningen ikke placeres så de udgør en 
fare for trafikken.   
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4.       Hvis man udvider eksisterende læhegn, er det vel kun den nye yderrække som vender ud mod 
marken som skal består udelukkende af buske?? Kravene til plantefordeling skal selvfølgelig stadig 
overholdes. 

a.       Må en ejer anlægge et 3 rk. læhegn for egen regning, og så ved siden af udvide den med 
yderligere 3 rk. som der søges tilskud på?? 

 
Svar:  
Du skal som udgangspunkt altid have buske i den yderste række af tilplantninger med tilskud. For så vidt, at 
du udvider et eksisterende læhegn vil styrelsen som udgangspunkt tillade, at hegn etableres uden buske i 
den yderste række af tilskudsarealet, i den side der vender ind mod det eksisterende hegn. Du skal dog 
være opmærksom på, at styrelsen kan stille yderligere krav i tilsagnet, som fx at du som en betingelse for 
tilsagnet skal garantere at hele hegnet, inklusiv den del du ikke har modtaget tilskud til, opretholdes i 5 år 
efter udbetaling af tilskuddet. 
 
Læhegn og småbeplantninger skal fremstå som selvstændige bevoksninger. Du må således ikke for egen 
regning plante yderligere rækker til et hegn eller til en småbeplantning, så projektet ikke fremtræder som 
beskrevet i ansøgning og tilsagn. Bemærk, at projektet kræves opretholdet i fem år regnet fra datoen for 
udbetaling af tilskuddet. Det betyder, at projektet ikke må ændres væsentligt eller ophøre i denne periode.  

  
5.       beplantningerne skal placeres i landbrugs og naturarealer i eksisterende markblokke. 

a.       Betyder det at der kun kan plantes i de markblokke som er registreret og kan ses i 
MiljøGIS?? 

SVAR:  
Ja. Det er korrekt. Kun arealer, der er beliggende i markblokke og som fremgår af MiljøGIS, er berettiget til 
tilskud til konvertering til læhegn eller småbeplantning.  
 
Du kan finde de eksisterende markblokke ved at følge nedenstående link.  
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=privatskovtilskud 
 
Markblokkene findes ved at gøre nedenstående fane aktiv.  

 
 

b.      Hvordan med konvertering af fx gamle SGR hegn, som ligger imellem markblokkene. De 
ligger jo ikke som sådan i en markblok, men kan uden videre fældes og konverteres til 
landbrugsjord?? 

 
Svar:  
 
Det er muligt at få arealet omfattet af markbloksystemet, hvorefter du kan søge om tilskud. Det 
forudsætter at du rydder hegnene, rodfræser området og laver et markblokændringsforslag i IMK (Internet 
Markkort), hvor du tydeligt oplyser Landbrugsstyrelsen om at det pågældende SGR hegn er fældet. Når 
Landbrugsstyrelsen har gennemført markblokændringen, så kan du søge om tilskud på arealet.  
 

c.       Hvorledes med naturarealer/landbrugsjord hvor der ikke er en markblok på miljøgis, fordi 
der ikke længere søges tilskud på arealet, men det stadig dyrkes?? 

 
SVAR:  
 
Det er kun arealer, der er beliggende i markbloksystemet, kan modtage tilskud.  

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=privatskovtilskud
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d.      Er X tilskudsberettiget til et læhegn og en småbeplantning? X fik ikke søgt hektartilskud for 

3 år siden, men han driver stadig arealerne som hvis det var landbrugsjord. 
 
 
 
 
SVAR: 
Det er kun arealer, der er beliggende i markbloksystemet, kan modtage tilskud. Forudsat, at arealet ikke er 
beliggende i en markblok, så kan der ikke søges om tilskud til etablering af læhegn eller småbeplantninger. 

  
6.       Uoverensstemmelser i vejledningen vedrørende dispensationssøgning på beplantninger. 

a.       Er det nok at der på ansøgningstidspunktet d. 3 sep. er markeret at man er klar over at der 
skal laves en dispensationsansøgning på en beplantning, hvorefter dispensationen kan 
sendes sammen med anmodning om udbetaling af tilskud?? 

 
SVAR 
Der er publiceret en ny og opdateret vejledning på hjemmesiden. Af den opdaterede vejledning fremgår 
det, at det ikke er et krav at alle tilladelser og dispensationer skal være opnået inden indsendelse af 
ansøgningen.  
 
Det er fint, at tilladelsen sendes sammen med anmodningen om udbetaling. Projektet bør naturligvis ikke 
påbegyndes inden alle nødvendige tilladelser er opnået. Du skal oplyse om de nødvendige tilladelser i 
ansøgningsskemaet.  

Procesmæssige spørgsmål vedrørende ansøgningsrunden  
 

1. Men hvordan laver vi i praksis en kollektiv ansøgning via Miljøgis? 
a. Ansøgningerne/projekterne skal indtegnes i miljøgis, men kan vi nøjes med at oprette et 

projekt på et ejendomsnummer, og så indtegne alle vore beplantninger i samme 
lag/projekt? 
Eller skal vi oprette et projekt for hver enkelt ejendom? 

 
SVAR:  
 

For kollektive projekter er det foreningen eller sammenslutningen, der kan søge om tilskud og ikke de 
enkelte lodsejere i foreningen eller sammenslutningen. Det betyder, at det er foreningen eller 
sammenslutningen, der er ansvarlig for projektets udførelse og de forpligtelser, der følger af tilsagnet. Det 
er tilstrækkeligt, at du påfører et enkelt ejendomsnummer i ansøgningen, der bør være det samme, som 
det ejendomsnummer der tegnes under i MiljøGIS. Det er tilstrækkeligt, hvis I vedlægger et bilag til 
ansøgningen, hvor I lister de øvrige ejendomme. 

 

b. Kan vi evt. oprette vores eget lag for virksomhed X? 
 

Ja. Hvis I kun har én kollektiv ansøgning er dette tilstrækkeligt. Hvis I har flere kollektive projekter, så skal I 
udarbejde et lag for hver ansøgning. Lavpraktisk opretter man bare et nyt navn (dvs. ejendomsnummer) til 
hvert lag i MiljøGIS. Husk at vedhæfte oversigtskort over de ansøgte arealer i PDF version.   
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c. De indtegnede arealer i miljøgis skal vedhæftes til ansøgningsblanketten, men skal der 
laves en samlet ansøgning blanket, eller igen en for hver ejendom? 

 

For hvert projekt der søges om, skal der foreligge en ansøgningsblanket med tilhørende kortmateriale over 
arealerne der påtænkes tilplantet i det konkrete projekt indtegnet i MiljøGIS. Det er ikke nødvendigt med 
en blanket knyttet til hver ejendom i kollektive ansøgninger. Det er tilstrækkeligt, hvis I vedlægger et bilag 
til ansøgningen, hvor I lister de øvrige ejendomme. 
 
 

d. Der er 2 lag i miljøgis vedr. læhegn. Hvilken af dem skal der søges i/tegnes i?? 

 
SVAR:  
Laget ”Læhegn, ansøgt 2017” udgøres at de flader til henholdsvis læhegn og småbeplantninger som du 
ønsker at søge om tilskud til. Laget ”vildthegn – læhegn, ansøgt 2017” skal du bruge, hvis du ønsker at søge 
om tilskud til vildthegn omring dine hegn eller småplantninger. Det er vigtigt, at det projekt du har oprettet 
har knyttet et ejendomsnummer – ellers kan du ikke gemme dine ændringer.   

 

e. Må man i stedet vedhæfte et skema/Excel ark, hvor man har noteret ejendomsnummer, 
tildelt alle beplantninger et ”hegnsnummer”, som så kan ses på oversigtskortene som er 
lavet i 1:4000 for de forskellige ejendomme. (noget lig det som ses i det vedhæftede skema 
fra 2007, hvor man har en samlet oversigt over alle læhegns og småbeplantninger, hvor der 
så kan vedhæftes de nødvendige kort). 

SVAR:  
Jf. tidligere svar, er det tilstrækkeligt med en oversigt over de involverede ejendomme i et Excel-ark. 

 

 

2. Der skal vel foreligge en fuldmagt fra alle ejere som vi laver ansøgning for? 
Det er foreningen eller sammenslutingen der søger om tilskuddet og det er foreningen eller 
sammenslutningen der er ansvarlig for projektets gennemførelse. Eventuelle tilbagebetalingskrav vil blive 
rettet mod foreningen eller sammenslutningen. Miljøstyrelsen har ikke behov for at se fuldmaget fra de 
enkelte deltagere i det kollektive projekt. Hvis du på vegne af en anden søger om et individuelt projekt, skal 
du sørge for at have en fuldmagt til at disponere på ejers vegne.  
 

3. hvad skal der ligge af oplysninger på de enkelte projekter? 
a.  Ejer + ejendomsnummer 
b. Oversigtskort i 1:4000 hvor man kan se beplantningerne. 
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c. Skal der være noteret noget på kortene (længde/størrelse), 
d. Notering af nødvendige dispensationer som skal indhentes inden projektstart. 

 

SVAR: Kravene til bilag, m.v. der skal medsendes ansøgningen fremgår blandt andet af vejledningens side 7.  
 

4. Hvis størrelsen på ansøgningen bliver et problem i forhold til ansøgning med mail, kan vi så sende 
en samlet ansøgning via flere mails? 

 

SVAR: I den udstrækning der sendes materiale af en størrelse, der ikke kan håndteres, vil vi søge at løse 
problemet smidigst muligt. Det er muligt dette gøres ved at sende ansøgningen af flere omgange.  
 

5. Skal vi have oplysninger fra jer, for at sende jer en sikker/krypteret mail? 
 
SVAR: Sikker/krypteret mail kan sendes til Miljøstyrelsen via e-boks. I skal adressere din ansøgning via e-
boks til Miljøstyrelsen og skrive ”Ansøgning om tilskud til læhegn og småbeplantninger” i såvel emnefeltet 
og tekstfeltet. 
  

6. Kan der dispenseres fra afstandskravet til § 3 områder.  
 

Svar: Nej. Det kan der ikke.  

Spørgsmål relateret til ændringsansøgninger  
For et kollektivt hegn er det foreningen, der modtager tilskuddet. Vi er helt med på, at tilsagnet om tilskud 
udgør en max. grænse og at man ikke efterfølgende kan anmode om ændringer, der øger tilskuddet – det 
kender vi fra andre ordninger. Men modsat de andre tilskudsordninger, hvor ejendommen er 
’tilskudsenheden’ er det jo her ’foreningen’ – og hvordan er rammerne for ændringer så i øvrigt? 
 
Der kan opstå ’uforbrugte midler’ hvis en lodsejer helt eller delvist frafalder sin ansøgning – i yderste 
konsekvens fx som følge af konkurs. 
 
Kan man overføre sådanne ’uforbrugte midler’ imellem ejendomme inden for foreningen? 
Hvornår lukker leddet i så fald for sådanne ændringer? (kan man overføre uforbrugte midler til nytilkomne 
medlemmer af foreningen, eller kan man kun flytte midler i mellem eksisterende medlemmer? Er der en 
’sidste frist for ændringer’?) 
 
SVAR: 
I den udstrækning der opnås tilskud til et projekt skal dette gennemføres i overensstemmelse med aftalen 
om tilskud. De enkelte læhegn og småbeplantninger skal således placeres på de konkrete ejendomme, der 
indgår i tilsagnet. Der kan som følge af dødsfald, konkurser og lignende samt naturligvis force majeure 
opstå situationer, hvor det ikke er muligt, at gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet. I 
sådanne tilfælde medfører ændringer ikke bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud.  
 
Det er ikke tanken med ordningen, at man kan indgå en rammeaftale på et givent antal ha som man 
herefter tilplanter løbende i det omfang man kan finde afløb for midlerne. Med andre ord forventer 
styrelsen, at projekterne alt overvejende gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet og på de hertil 
knyttede ejendomme og indtegnede placeringer. Opmærksomheden henledes særligt på, at projekter der 
ændres i et sådant omfang, at de ikke ville opnå prioritering på ansøgningstidspunktet helt bortfalder uden 
mulighed for udbetaling af tilskud. Det er ansøgers ansvar at sikre, at den situation ikke opstår.  
 
 



Alars Tilskud den 8. september 2017 

Spørgsmål relateret til sanktioner  
Vi satser ikke på at komme i en situation, hvor der skal ske tilbagebetaling (!) Men det er vigtigt, at få 
klarlagt rammerne. Det fremgår af vejledningen, at en eventuel tilbagebetaling ikke kan overstige tilskuddet 
– og det er jo både logisk og fair. Men hvordan opgøres det – er loftet for sanktion tilskuddet pr. lodsejer … 
eller tilskudsmodtagers samlede tilskud? (det sidste virker ret uoverskueligt). 
 
SVAR: 
Der anvendes ikke administrative sanktioner i nærværende ordning. Ansøger bliver altså ikke umiddelbart 
pålagt en ”straf” i det tilfælde, at der er uoverensstemmelser mellem tilsagn og den faktisk gennemførte 
tilplantning og vedligeholdelse, m.v. Faktisk vil vi, så vidt muligt, i første omgang se om forholdet kan 
udbedres, således at kravene under ordningen opfyldes og dermed overflødiggøre en egentlig 
tilbagebetaling.  
 
I den udstrækning at tillid som ovenstående praksis afspejler misbruges, er det forventningen at der 
kommer noget strengere regler. I tilfælde af betydeligt misbrug af tillid, herunder fx gentagne 
overtrædelser vil politianmeldelse komme på tale. Bemærk endvidere, at tilbagebetalingskrav altid rettes 
mod aftalepartneren. For de kollektive projekter er det altså foreningen eller sammenslutningen.   


