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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med 
biodiversitetsformål. J.nr. 19-23350-000004.  

Landbrugsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med 

biodiversitetsformål. I denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give 

følgende bemærkninger:  

Danmarks Jægerforbund bifalder tilskudsordningens overordnede anvendelse, om at 

bidrage til projekter og aktiviteter, der fremmer og bevarer biodiversiteten på 

privatejede skovarealer med naturmæssigt værdifuld skov. Tilsvarende finder 

Danmarks Jægerforbund tilskudsaktiviteterne positive og i tråd med ordningens 

overordnede formål og anvendelse.  

Da Natura 2000 skovnaturtyperne ofte er beliggende op til andre naturtyper, og da der 

ofte kan konstateres en højere biodiversitet i overgangen fra en naturtype til en 

anden naturtype, bør ordningen tage hensyn hertil.  

For at skabe mest mulig biodiversitet bør tilskudsordningen derfor også inkludere 

tilstødende naturarealer, ligesom, at det bør være muligt at søge om tilskud i et 

samarbejde med ejere af naboarealer.  

Endeligt bør tilskudsordningen også kunne spille sammen med andre tilskudsordninger, 

som har tilsvarende formål, således at det f.eks. er muligt at foretage afgræsning i 

skoven og på tilstødende naturarealer i én samlet hegning.  

Det anbefales, at der klart og tydeligt i vejledningen henvises til GIS-kort, der kan 

skabe overblik over udpegninger af Natura 2000 skovnaturtyper og tilstandsklasser for 

skovejere, som overvejer at benytte tilskudsordningen. 

Ud over pengene i form af tilskuddet, giver ordningen og herunder specielt de enkelte 

aktiviteter på nuværende tidspunkt ikke meget mening for mange skovejere. 

Danmarks Jægerforbund mener, at målet om mere biodiversitetsskov opnås mest 

effektfuldt og bæredygtigt på baggrund af oplysning og uddannelse.  
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Tilskudsordningen bør derfor suppleres og understøttes af information, rådgivning og 

kurser, hvorved den enkelte skovejer får mulighed for at kunne tilegne sig viden om, 

hvordan skoven mest bæredygtigt bør driftes med henblik på at tilgodese en højere 

biodiversitet i skoven. 
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