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Skovrejsning i oplandet til Limfjorden.  
 
Formål 
 
Dette notat er udarbejdet som baggrundsmateriale for arbejdet med en handlingsplan for 
Limfjorden. Notatet behandler skovrejsning som et middel til at mindske næringsstofbelastningen 
til Limfjorden og forsøger at give en overordnet status og tal for udvikling i skovarealet ved at 
belyse hvor meget skov der er rejst i de foregående år, men data er svært tilgængelige. Desuden 
gives en oversigt over de eksisterende tilskudsordninger til skovrejsning som kan medvirke til en 
øget skovrejsning i fremtiden.  
 
Skovrejsning  
 
Et af virkemidlerne til at reducere udvaskningen af næringsstoffer til Limfjorden kan være at øge 
arealet med skov gennem øget skovrejsning. Skovrejsning forstås generelt som etablering af ny 
skov på landbrugsjord og udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjord, der tilplantes med skov, vil 
reduceres væsentligt. Jf. slutevalueringen for Vandmiljøplan II er udvaskningen fra landbrugsjord 
modelberegnet til 78 kg N/ha i året 1998. Tal fra beregninger udført i forbindelse med 
kvælstofgruppens arbejde (gruppe 5) i handlingsplan for Limfjorden viser en gennemsnitlig 
udvaskning fra landbrugsarealer på 71 kg N/ha i de målte oplande i Limfjordens oplande.  
 
Forskningscentret for Skov og Landskab har i slutevalueringen for Vandmiljøplan II vurderet at 
udvaskningen af kvælstof fra skov på tidligere landbrugsarealer vil udgøre ca. 12 kg N/ha/år på 
langt sigt, mod tidligere antaget 10 kg N/ha/år. 
  
Ved tilplantning af landbrugsjord vil kvælstof fra den tidligere gødskning omsættes til nitrat og 
udvaskes. Udvaskningen vil især afhænge af hvor hurtigt ny vegetation, såvel ukrudt som træer 
etableres på arealet. Det kan derfor tage op til 5 år afhængigt af jordbund, etableringssucces, 
tidligere anvendelse m.v. før nitratkoncentrationen er faldet til de lave niveauer, man normalt finder 
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under skov. På dette tidspunkt i etableringsforløbet stiger kvælstofoptaget i træerne kraftigt indtil 
kronetaget lukker efter ca. 20 år1. 
 
Skovrejsning kan modvirke tab af fosfor fra erosion i udsatte områder og reducere udvaskningen af 
fosfor fra marker hvor bindingskapaciteten er brugt op eller er naturligt meget lav. 
  
 
Omfang af skovrejsning 
 
Den gennemsnitlige skovprocent for Danmark som helhed ligger i størrelsesordenen 11 %. For 
oplandet til Limfjorden ligger denne skovprocenten på gennemsnittet med 11,2 %. På kortbilag 1 
ses eksisterende skovarealer inden for oplandet til Limfjorden.  
 
Det nationale mål for skovrejsning er, at 20-25 % af Danmarks areal i løbet af en trægeneration vil 
være dækket af skovlandskaber. En trægeneration er 80-100 år. Dette mål blev fastsat i 1989, hvor 
Folketinget besluttede, at Danmarks skovareal skulle fordobles. Målet er at halvdelen af skovene 
skal være offentlige den anden halvdel private. For at nå målet om fordobling af skovarealet, skal 
der i gennemsnit rejses 4000-5000 ha skov om året. Jf. figur 1 fremgår det at arealet der i 
gennemsnit er tilplantet med skov i perioden 1989 – 2003 har ligget et godt stykke under dette 
niveau. Efter 1999 er der dog sket en stigning blandt andet som følge af øgede tilskud til den private 
skovrejsning. 
 
På landsplan ser fordelingen af offentlig og privat skovrejsning ud som vist i nedenstående figur.  
 

 
 Figur 1. Omfanget af skovrejsning i Danmark i perioden 1989 - 2003. Kilde: Skov- og Naturstyrelsen. 

 
 

                                                 
1 Gundersen, P.; Schmidt, I. K.; Hansen, k.; Pedersen, L.B.; Vesterdal, L.: Nitrat i vand under skove. I: Grundvand fra 
skove - muligheder og problemer. Raulund-Rasmussen, K. & Hansen, K. (eds.). Skovbrugsserien nr. 34, Skov & 
Landskab, Hørsholm, 2003. 122 s. ill. 
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I forhold til skovrejsning som et middel til at nå målene i VMP II var forventningen ved 
midtvejsevalueringen af VMP II at der kunne rejses skov på 18.000 ha i perioden 1998-2003. Skov- 
og Naturstyrelsen har opgjort skovrejsningsarealet frem til 2002 til 11.889 ha og vurderer at der ved 
udgangen af 2003 vil være rejst skov på i alt 14.194 ha. Det vurderes herved at skovrejsning frem til 
2002 har medført en reduktion i kvælstofudvaskning på ca. 600 tons N pr år, mens prognosen ved 
udgangen af 2003 viser en samlet reduktion i udvaskningen på ca. 800 tons N pr år. 
 

Hidtidigt omfang af statslig skovrejsning 
Af ”Evaluering af den gennemførte skovrejsning 1989-1998” fremgår at der i denne periode i 
gennemsnit blev rejst 339 ha statslig skov om året i Danmark. Skov- og Naturstyrelsen oplyser at 
der for årene 2003 og 2004 er rejst henholdsvis 345 ha og 299 ha statsskov.  
 
Skov- og Naturstyrelsen oplyser, at der ikke er gennemført nogen større statslige 
skovrejsningsprojekter i nærheden af Limfjorden de senere år. Men styrelsen henviser til projektet 
for grundvandsbeskyttelse ved Drastrup, hvor ca. 370 ha inden for indvindingsoplandet er tilplantet 
med skov og udlagt til ekstensiv græsning. Desuden henvises til den nærliggende Poulstrup Skov, 
der er en del af den samme medfinansieringsaftale med vandværkerne i Aalborg Kommune. Her er 
dog kun erhvervet ca. 15 ha af et projektområde på ca. 250 ha. Herudover henvises til et projekt ved 
Aars på ca. 200 ha, hvor der i 2004 er erhvervet yderligere 44 ha. Skov og Naturstyrelsen arbejder 
desuden sammen med Nørresundby og Aabybro om to projekter, der fortsat kun er på tegnebrættet. 
 

Hidtidigt omfang af anden offentlig skovrejsning 
Det er vanskeligt at skabe overblik over, hvad der er foretaget af anden offentlig skovrejsning f.eks. 
udført af kommunerne inden for oplandet til Limfjorden. Der kan henvises til de projekter som er 
nævnt under statslig skovrejsning, hvor kommunerne også deltager eller er primus motor i projektet.  
 

Hidtidigt omfang af privat skovrejsning med tilskud 
Skov- og Naturstyrelsens opgørelser over privat skovrejsning med tilskud på landsplan fremgår af 
figur 1. Der er ikke lavet arealrelaterede opgørelser, der viser præcis hvor de nye skove er plantet.  
 
Ser man på oplandet for Limfjorden har det heller ikke været muligt at skaffe arealrelaterede 
oplysninger for, præcis hvor der er plantet privat skov med tilskud. Det er dog muligt at få en 
opgørelse af hvor mange ha, der er givet tilskud til i de kommuner, der ligger helt eller delvist 
indenfor Limfjordens opland. Det drejer sig om i alt 48 kommuner, hvor der i perioden 1994 - 2005 
er givet tilsagn til skovrejsningsprojekter på i alt 4.034 ha. Heraf er 3.757 ha beplantet og 277 ha 
indgår som utilplantede arealer. Utilplantede arealer skal henligge som naturarealer uden 
anvendelse af gødning og pesticider.  
 
Antallet udtrykker dog netop kun hvad der er givet tilsagn til, og ikke hvilke projekter der er 
realiseret på nuværende tidspunkt. Ansøgere har to år til at udnytte det tilsagn de har fået.  
 
Arealet for de tilsagn der er allerede er realiseret fra 1994 og frem til i dag beløber sig til 2.068 ha 
hvoraf de 108 ha indgår som utilplantede arealer. Procenten for hvor mange tilsagn der udnyttes 
ligger på ca. 78 % på landsplan. Omregner man det til ha viser det dog en lavere udnyttelsesprocent 
på ca. 64, hvilket sandsynligvis skyldes, at det ofte er de store projekter der opgives. Kun ganske få 
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projekter opgives efter tilplantningen er påbegyndt og i så fald skal tilskuddene tilbagebetales med 
renter. 
 

Hidtidigt omfang af privat skovrejsning uden tilskud  
 
Der findes ikke præcise opgørelser over hvor meget privat skovrejsning der foretages uden 
offentligt tilskud. I ”Evaluering af den gennemførte skovrejsning 1989-1998” var Skov- og 
Naturstyrelsens estimat for perioden 1989-1998 på 1.100 ha om året på landsplan. Det ses dog af 
figur 1 at Skov- og Naturstyrelsens har revideret dette til at ligge på et noget lavere niveau omkring 
500 ha per år for perioden 1989 - 2003. 
 

Målsætninger i VMP III vedrørende skovrejsning  
 
For at give et groft skøn over hvorvidt det er muligt at nå VMP III’s målsætninger i Limfjordens 
opland ses i dette notat på hvad der tidligere er rejst af skov i et forsøg på at fremskrive den takt 
hvormed der rejses skov.  
 
Skovrejsning anvendes som et virkemiddel i VMP III og her er det en målsætning, at der skal rejses 
22.800 ha skov på landsplan inden 2015. Fordeles dette tal på Limfjordens opland der udgør ca. 18 
% af Danmarks samlede landareal skal der i perioden 2004-2015 rejses 4.033 ha skov i Limfjordens 
opland. Det vil sige at der skal rejses ca. 367 ha skov om året fra 2004-2015.  
 
Ses dernæst på de angivelser og skøn for den gennemførte skovrejsning i årene der går forud kan 
der beregnes et gennemsnitstal for den gennemførte skovrejsning.  
 
I perioden 1994 – 2005 bidrog den private skovrejsning(med tilskud) med 2.404 ha i 
Limfjordsoplandet2, under forudsætning af at der tilplantes på 64 % af det ansøgte areal hvilket 
erfaringstal baseret på hele Danmark fra Skov- og Naturstyrelsen viser. Det bidrager med ca. 240 ha 
skov om året.  
 
Tages der udgangspunkt i Skov og Naturstyrelsens estimat for privat skovrejsning uden tilskud på 
ca. 500 ha / år på landsplan bidrager denne med ca. 88 ha / år i Limfjordens opland. 
 
Det er vanskeligere at give gennemsnitstal for hvor meget offentlig skov der rejses i gennemsnit om 
året idet det varierer voldsomt, da der ofte satses på få men store projekter rundt i hele Danmark. 
Tages der alligevel udgangspunkt i at Skov- og Naturstyrelsen bidrager med ca. 300 ha 
skovrejsning om året på landsplan og tildeles Limfjordsoplandet sin andel af disse 300 ha vil det 
resultere i ca. 53 ha om året. Den kommunale skovrejsning er der ikke angivet gennemsnitstal for. 
 
Samlet er der således ca. rejst 382 ha skov om året i Limfjordens opland. Hvis det forudsættes at 
skovrejsningen fortsætter med samme takt og sammenholdes dette tal med målsætningen i VMP III 
der gennemsnitligt siger at der skal rejses 367 ha om året ses det, at målsætningen i forhold til VMP 
III er overholdt. Tallet ligger dog fortsat langt under det generelle mål om, at der skal rejses 4000-

                                                 
2 Tallet udtrykker den private skovrejsning der er givet tilskud til i kommuner, der ligger helt eller delvist indenfor 
Limfjordens opland. 
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5000 ha skov i Danmark, og dermed ca. 700-900 ha i Limfjordsoplandet, for at fordoble skovarealet 
over en trægeneration.  

 
Offentlig skovrejsning og mulighed for tilskud til skovrejsning  
 
Staten ved Skov- og Naturstyrelsen har de seneste 5 år haft en bevilling på ca. 30 mio. kr. om året 
til skovrejsning. Til privat skovrejsning yder det offentlige tilskud for at fremme tilplantningen, 
mens amter, kommuner, menighedsråd mv. kan opnå medfinansiering fra EU til skovrejsning. 
Ordningerne beskrives overordnet i de følgende afsnit.   
 

Prioriteringer og fremgangsmåde ved statslig skovrejsning 
Hovedformålene med den statslige skovrejsning er primært at styrke friluftslivet og sikre 
drikkevandsressourcerne og heraf følger ofte, at det er den bynære skov der prioriteres højest når 
staten planter skov.  
 
Skov- og Naturstyrelsen varetager skovrejsning for staten, men det bliver mere og mere almindeligt 
at kommuner vandværker mv. indgår samarbejdsaftaler med Skov- og Naturstyrelsen om at rejse 
nye statsskove. Disse aftaler inkluderer ofte overdragelse af bynære kommunale arealer til 
skovrejsningsprojektet. 
 
Når Skov- og Naturstyrelsen planter ny skov, starter det som regel med, opkøb af landbrugsarealer 
indenfor et prioriteret projektområde. Størrelsen af et sådant projektområde er typisk på mellem 
100-500 ha. Opkøbene til statslig skovrejsning kan jf. naturbeskyttelseslovens kun ske ved frivillig 
handel. Da der oftest er mange private ejere indenfor et projektområde, tager statslige 
skovrejsningsprojekter tit lang tid at gennemføre. Typisk vil der fra projektets start gå 10-30 år, før 
det er gennemført. 

Til prioritering af den statslige skovrejsning udlægger Skov- og Naturstyrelsen ”særlige 
indsatsområder for statslig skovrejsning”.  Bynære projekter samt projekter som vil medvirke til at 
beskytte vigtige grundvandsforekomster prioriteres højest. Hvilke områder der er udlagt inden for 
oplandet til Limfjorden fremgår af kortbilag 2.  
 

Tilskudsmuligheder til anden offentlig skovrejsning  
Amtskommuner, kommuner, kommunalt ejede selskaber samt menighedsråd og andre offentlige 
skovejere kan opnå medfinansiering fra EU til tilplantning med skov på tidligere landbrugsjord. Der 
kan opnås medfinansiering for tilplantning af landbrugsarealer og andre arealer forudsat at skoven 
etableres, anvendes og dyrkes efter reglerne i skovloven om bæredygtig skovdrift. Offentlig 
skovtilplantning i Danmark er fredskovspligtig i henhold til skovloven.  
 
Medfinansieringen ydes af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), 
garantisektionen og udgør 50 pct. af de støtteberettigede udgifter til etablering af skov. Ordningen 
administreres af Skov- og Naturstyrelsen.  
 
Udgifter omfattet af medfinansiering er:  
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• Pladsrydning, jordbearbejdning, plantebehandling og anden kulturforberedelse. 
• Kulturanlæg og efterbedring, herunder etablering af skovbryn.  
• Køb af planter, plantning, hegning, flisdækning, vækstrør m.v., plantebeskyttelse som led i 

anlægget.  
• Anlæg af veje og grøfter som er nødvendige for skovdriften, 
• Jordbundskortlægning, arkæologisk rekognoscering og prøvegravning m.v.  
• Lønudgifter vedrørende etableringen.  

 
Udgifter som ikke er omfattet af medfinansiering: 
 

• Arealerhvervelser. 
• Efterfølgende pleje af kulturerne.  
• Etablering af publikumsfaciliteter som P-pladser, ridestier, bænke m.v.  
• Naturgenopretning som f.eks. etablering af vandhuller. 

 
 

Tilskudsmuligheder til privat skovrejsning  
Det koster omkring 40.000 kr. at plante en hektar løvskov. Tilplantning med overvejende nåletræ er 
billigere og koster omkring 25.000 kr./ha. Driftsøkonomien i skovbruget er generelt så dårlig at det 
vil være tabsgivende at omlægge produktionen fra landbrug til skovbrug. Derfor plantes det meste 
skov da også med henblik på mere natur og herlighedsværdi på ejendommen.  
 
I erkendelse af at målet om at fordoble skovarealet ikke kan nås uden det offentlige hjælper til ydes 
der tilskud til private lodsejere til skovrejsning på landbrugsjord.  
 
Der gives tilskud til: 

• anlæg og pleje af bevoksninger (25.000 kr./ha til plantning af løvtræ og 16.000 kr./ha til 
plantning af nåletræ samt såning og etablering af ekstensiv plantning med hjemmehørende 
arter) 

• tillæg for anlæg uden brug af pesticider (3000 kr./ha) 
• tillæg for anlæg med skånsom jordbearbejdning (3000 kr./ha) 
• opsætning af hegn mod vildtet (15 kr./m) 
• kompensation for tabt indkomst i 10 år (2400 kr./ha/år, gives kun i skovrejsningsområder) 
• udarbejdelse af skovkort og fastsættelse af areal (500 kr. + 50 kr. /ha) 
• Jordbundsundersøgelse (Lokalitetskortlægning) (1.000 kr. + 200 kr. /ha) 

Landbrugsjorden skal ligge i skovrejsningsområde eller område, hvor skovrejsning er mulig. Disse 
områder udlægges af amterne ved regionplanlægningen. Inden for Limfjordens opland er 47.599 ha 
(6,3 % af det samlede landareal) udlagt til skovrejsningsområde og arealernes placering fremgår af 
kortbilag 3. Beregnes andelen af skovrejsningsområder ud fra landbrugsarealet3 er andelen lidt 
højere og udgør 7,8 %. I regionplanen udlægges også områder hvor skovrejsning er uønsket. 
Områderne udgør 182.620 ha og ca. 24 % af det samlede landareal i oplandet til Limfjorden. Ses 
områderne i forhold til landbrugsarealet er andelen ca. 30 %. Her kan der som udgangspunkt ikke 
                                                 
3 Landbrugsarealet er udtrykt ved markblokarealet der giver et groft skøn over hvad der er registreret som 
landbrugsjord. 
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plantes skov, men der kan søges en dispensation. Områder hvor skovrejsning er uønsket er ligeledes 
markeret på kortbilag 3. I de resterende områder af landbrugsarealet, der således udgør ca. 62 %, er 
skovrejsning mulig. 
 
Hvis der er flere ansøgninger end den afsatte bevilling til skovrejsning, vil ansøgningerne blive 
prioriteret. 
 
Der gælder følgende overordnede prioritering: 
 

1. Ansøgninger for arealer, der ligger i skovrejsningsområde og samtidig ligger i enten et 
nitratfølsomt indvindingsområde eller et område, hvor der er udarbejdet en indsatsplan af 
hensyn til drikkevand og hvor skovrejsning er forenelig med den udarbejdede indsatsplan. 

2. Øvrige ansøgninger i skovrejsningsområde. 
3. Ansøgninger for arealer, der ligger uden for skovrejsningsområde, men i et nitratfølsomt 

indvindingsområde eller i et område, hvor der er udarbejdet en indsatsplan af hensyn til 
drikkevand og hvor skovrejsning er forenelig med den udarbejdede indsatsplan. 

4. Øvrige ansøgninger uden for skovrejsningsområde. 
 
Inden for hver af grupperne ovenfor prioriteres desuden efter et pointsystem. Jo flere point en 
ansøgning kan samle, jo højere prioritering. Der tildeles point for forhold som hjemmehørende 
træarter, skånsom jordbearbejdning, anlæg og pleje uden kemiske hjælpemidler, skovstørrelse og 
tilknytning til eksisterende skove, forbedret adgang til skoven, bynærhed, beliggenhed i skovfattig 
kommune og i koordinerede projekter hvor skovrejsningen indgår i et samspil og en større 
arealmæssig helhed med andre projekter med henblik på at opnå en større samlet virkning på natur 
og miljø. 
 
Muligheder for at øge skovrejsningen i oplandet til Limfjorden  
 
Mulighederne for at øge skovrejsningen i oplandet til Limfjorden kan blandt andet være at øge 
kendskabet til mulighederne for tilskud. Det vurderes dog, at der generelt er et godt kendskab til 
støtteordningerne, der for alvor kom i gang omkring 1999. Det vurderes blandt andet på baggrund 
af at Skov- og Naturstyrelsen informerer om ordningerne ligesom landboforeninger og 
skovdyrkerforeninger m.fl. informerer og tilbyder at udarbejde ansøgninger.  
 
En anden mulighed for at øge tilplantningen med skov er at udlægge større områder til 
skovrejsningsområder. Hermed vil der være en øget andel af lodsejere, som finder det attraktivt at 
plante skov, fordi de kan få glæde af det tilskud til indkomstkompensation som kun udbetales til 
projekter i skovrejsningsområder. Samtidig opnår flere projekter en højere prioritering hvis 
skovrejsningsområderne udvides og de har bedre muligheder for at opnå tilskud, såfremt der er flere 
ansøgninger end der er penge til.  
 
Størst effekt af skovrejsning opnås dog ved at skovarealerne ligger i nærheden af det vandmiljø de 
skal beskytte, men ofte ønskes netop kystområder og ådale friholdt for tilplantning og derfor vil 
skovrejsningsområder ofte ligge på den højere bund væk fra sådanne områder. Dermed kan der 
være en indbyrdes konflikt mellem den mest effektive kvælstoffjernelse og andre 
planlægningsmæssige og landskabelige hensyn. I den sammenhæng bør opmærksomheden derfor 
henledes på, at det er vigtigt, at betragte afstande til vandmiljø, vandets transporttider gennem 
jordlagene og overfladeafstrømningen når det skal vurderes, hvor effektivt skovrejsning medvirker 
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til at nedbringe udvaskningen til Limfjorden. Skovrejsning kan dog udover nedbringelse af 
kvælstofudvaskningen tilgodese mange andre hensyn, hvorfor det er oplagt at tænke den sammen 
med grundvandsbeskyttelse, friluftsliv, øgede naturværdier etc. for at opnå kombinerede natur- og 
miljøeffekter. 
 
For at gøre det mere attraktivt at plante skov kan Amter og Kommuner vælge at gå ind og supplere 
det tilskud som staten giver til skovrejsning. Her bør der fokuseres på projekter med miljøvenlig 
etablering og renholdelse da dette giver størst effekt i forhold til en reduktion i 
næringsstofudvaskningen. 
 
Amter og Kommuner har også mulighed for at være mere aktive i rejsningen af offentlig skov hvor 
der gives medfinansiering fra EU. Ligeledes kan der kan appelleres til staten om at udlægge flere 
statslige indsatsområder og prioritere den statslige skovrejsning i området.  
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