
VIRKEMIDDELKATALOG.DK30

PRIVAT SKOVREJSNING

Plantning af privat skov er en god mulighed for at udnytte mindre marker og 
ukurante arealer. Rejsning af skov gør, at du kan udøve skovdrift på langt sigt, 
men reducerer også udledningen af næringsstoffer.

PLACERING OG ETABLERING
På mindre arealer eller på jord som normalt ikke giver det største afgrøde-
udbytte. Du kan vælge selv at plante træerne, men du kan også kontakte 
entreprenører som har erfaring med plantning af skov.

OMKOSTNING
Etableringsomkostning på ca. 40.000 kr. pr. ha for løvskov og på ca. 25.000 
kr. pr. ha nåleskov til jordbearbejdning, plantning og renholdelse de første 
par år.

ANDRE GEVINSTER
Skov fungerer som biotoper og naturlige korridorer i landskabet, hvilket 
giver en varieret flora og fauna, som øger landskabets naturindhold og vær-
di. Derudover kan skoven give dækning for vildtet og er med til at beskytte 
vandløb og grundvand.

KOMPENSATION
Der ydes delvis kompensation af tiltaget i 

form af tilskud til privat skovrejsning  
fra 2016 til 2020.
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Hvor kan du få hjælp?
I denne ordning kan du få hjælp og 
rådgivning hos skovrejsningskonsulen-
ter, som eksempelvis Skovdyrkerne og 
HedeDanmark

NPNP

N-EFFEKT
Gennemsnitlig langsigtet 
reduktion på 80 % ved beplant-
ning på tidligere landbrugsjord

P-EFFEKT
I tilfælde hvor der er risiko  
for erosion, overfladeafstrøm-
ning og udvasknng
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TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING

Som en del af Landbrugpakken har du fra 
2016 til 2020 mulighed for at få tilskud, 
hvis du beplanter mindst 2 ha landbrugs-
jord. Bemærk, at den skov, du etablerer, 
bliver fredskov og må ikke tages i omdrift 
igen. Derudover er der bl.a. krav til, hvilke 
arter du må plante ud, f.eks. kan du ikke 
få tilskud til plantning af juletræer.

Inden for delvandoplande med indsatsbe-
hov for kvælstof (med grundbetaling)
• Plantning af løvskov/skovbryn: 32.000 

kr./ha
• Såning af løvskov/skovbryn: 

12.000 kr./ha

Uden for delvandoplande med indsats-
behov for kvælstof (med grundbetaling i 
maksimalt 5 år)
• Plantning af løvskov/skovbryn:  

24.000 kr./ha
• Plantning af nåleskov: 

12.000 kr./ha
• Såning af løvskov/skovbryn:
 9.000 kr./ha

Tilskud til hegning mod vildtet:
15 kr./m (uanset beliggenhed)


