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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til privat 

skovrejsning.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt udkast til bekendtgørelse og vejledning 

om tilskud til privat skovrejsning. I denne forbindelse ønsker Danmarks 

Jægerforbund at give følgende bemærkninger:  

 

Det tidligere krav om anlæg og pleje uden anvendelse af pesticider var fornuftigt i 

forhold til bekendtgørelsens formål, men vanskeliggjorde dog etableringen og den 

efterfølgende pleje af kulturen på nogle arealer. 

Muligheden for anvendelse af pesticider eller et forhøjet tilskud, hvis der ikke 

anvendes pesticider, fremstår derfor som værende en fornuftig og pragmatisk 

ændring, der tilgodeser alle.   

 

Tilsvarende er det meget positivt, at der med dette udkast er åbnet op for 

muligheden for dybdepløjning forud for anlæg. Med denne ændring vil flere have 

en realistisk mulighed for at kunne rejse skov uden brug af pesticider.    

 

Mht. prioriteringen af projekterne henvises der til tre forskellige 

prioriteringskriterier, der i vejledningen anvises til i form af bilag 1 fra 

bekendtgørelsen, kvælstofretentionskort på www.geus.dk og kort med 

drikkevandsinteresser på MiljøGIS.  

De tre prioriteringskriterier kunne med stor fordel samles i MiljøGIS, hvorved 

interesserede mulige ansøgere hurtigere ville kunne danne sig et overblik, og 

undersøge om de har en realistisk chance for at modtage et tilsagn på baggrund af 

ansøgningen.  

 

Det er Jægerforbundets holdning, at vildtet skal sikres den størst mulige frie 

bevægelighed. Derfor ønsker Danmarks Jægerforbund så få hegn som muligt. Men i 

erkendelse af, at der på mange lokaliteter opleves vildtskader i et uacceptabelt 

omfang, kan det her være nødvendigt at etablere kulturhegn omkring 

skovrejsningsområdet. For at reducere kulturhegnets effekt, som barriere for 

vildtet, bør der tilføjes et krav om at den enkelte hegning maksimalt må have en 

længde eller brede på 200 meter.  

 

Med venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 
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