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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med 
biodiversitetsformål, j.nr. 20-1224-000001  
 
Landbrugsstyrelsen har den 15. januar d.å. udsendt følgende udkast i høring:  

• Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål samt 

• Vejledning til ovennævnte bekendtgørelse 
 
og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende 
bemærkninger: 
 

- I første omgang, så vil Danmarks Jægerforbund gerne rose styrelsen, for 
en fin og bred ordning, som giver skovejerne gode muligheder for 
direkte at give biodiversiteten et løft i skovene, og derved indirekte 
forbedre forholdene for de vildtarter, som er knyttet til skovnaturen.  
 

- En af de tiltag, som der er mulighed for at søge tilskud til, er 
ekstensivering af skovdriften. Her vil vi dog gerne stille spørgsmål ved 
om samfundet og biodiversiteten får valuta for pengene? 
Her hentydes specifikt til muligheden for at søge tilskud til 
ekstensivering af gamle ege- og bøgebevoksninger i aldersklasserne 100 
år eller ældre, hvor driften i forvejen typisk er ”ekstensiv”.  
Tyndningen af de gamle bevoksninger vil typisk være udført, og står nu 
blot og venter på roden til bevoksningen skal afdrives eller forynges. 
Her gives der altså 800kr/ha/år i en 20-årig periode, til noget man i en 
del tilfælde ville gøre i forvejen.  
Her skaber man altså et incitament hos lodsejeren til at søge et tilskud, 
som giver ham den bedste økonomi med mindst muligt besvær, uden 
biodiversiteten nødvendigvis får særlig meget ekstra gavn af dette i 
tilsagnsperioden. Efter udbetalingsperioden på 20 år ophører 
forpligtigelserne, også kan lodsejeren i princippet afdrive bevoksningen 
uden krav til foryngelsesmetode eller fremtidigt plantevalg. Så heller 
ikke i fremtiden vil investeringen i biodiversiteten i dette tilfælde give 
et biologisk afkast. 
Helt konkret vil vi foreslå, at man nedprioriterer eller fjerner 
muligheden for tilskud til den ekstensive drift, for at kanaliserer 
midlerne hen til nogle af de andre tiltag, men i særdeleshed til 
genopretning af den naturlige vandstand i skovene. Dette tiltag giver 
blot et tilskud på 300kr/ha/år i den 20-årige udbetalingsperiode 
(6000kr/ha). Efter udbetalingsperioden på 20 år, vil man ikke kunne 
genoptage den tidligere drift på arealet, da tiltaget bliver tinglyst på 
ejendommen og derved er varigt. Der er en lignende ordning for lavt 
liggende arealer på landbrugsjorden (”klima-lavbunds projekter”), her 
er der blot mulighed for, at blive kompenseret 56.000 kr/ha i stedet for 
6.000 kr/ha som i denne ordning. Det virker derfor ikke umiddelbart til, 
at der skulle være de store økonomiske incitamenter for at søge tilskud 
til dette tiltag, hvilket er ærgerligt, da det for biodiversiteten og derved 
også for mange vildtarter er et rigtig godt tiltag, og vand i skovene er i 
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mange tilfælde en stor mangelvare set ud fra et naturmæssigt 
perspektiv.     
 

- Spørgsmål ifht. bilag 3, liste med hjemmehørende træarter, for hvilke 
der kan søges tilskud til naturligt henfald. På listen er der kun et 
lille/mellem stort træ, nemlig skovabild. Hvad er årsagen til at andre 
små/mellem store træer ikke er med på listen? Dette kunne f.eks. være 
seljerøn, alm. røn, alm. hvidtjørn, engriflet tjørn m.fl. 
De nævnte arter er alle arter som med deres blomstring og frugtbæring 
gør dem rigtig interessante, at bevare for bestøvende insekter og en 
lang række vildtarter.  
 

- Spørgsmål ifht. veteranisering af de træer, hvortil der gives tilskud til 
naturligt henfald.  
Hvor går min. grænsen for at en veteranisering til tælle med i de max. 
25% som aktivt veteraniseres? Og omvendt hvor indgribende må en 
veteranisering være? Kan man fælde træet eller sprænge det, for at 
fremme nedbrydningsprocessen?       
Altså inden for hvilket spænd vil man godtage veteranisering? 

 
 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til konsulent, Vildt og Natur Rasmus Ahlmann Nielsen, Afdelingen for 
Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 50 60 07 62. Mail: ran@jaegerne.dk  
 
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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