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1. RESUME 
 

Indledning 

Orbicon og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) har i perioden april til 

august 2013 gennemført en evaluering af privat skovrejsning, der indgår som en ord-

ning i det danske landdistriktsprogram. Evalueringen er gennemført for Naturstyrelsen. 

Ordningen for privat skovrejsning støtter tilplantning af skove på tidligere landbrugs-

jord. Formålet med ordningen er at fremme skovrejsning, medvirke til den politiske 

målsætning omkring fordobling af det danske skovareal, og sikre robuste og bæredyg-

tige skovarealer. Ordningen er finansieret via en Finanslovbevilling og medfinansieres 

af EU. Nærværende rapport indeholder en evaluering af ordningen for privat skovrejs-

ning i perioden 1998-2012.  

 

Det overordnede formål med evalueringen er:  

 

 At vurdere, om tilskudsordningen lever op til de definerede formål for ordnin-

gen.  

 At give en status for og vurdere effekter af de gennemførte projekter. 

 At vurdere den administrative gennemførelse.  

 

I projektet er der anvendt både primære og sekundære data. De sekundære data 

kommer fra en lang række kilder, herunder fra projekter Orbicon og IGN har været 

direkte involveret i. De primære data kommer fra kvalitative interviews og besigtigelse 

af arealer, der har været støttet under ordningen. Interviewene har omfattet 10 centra-

le interessenter og 30 støttemodtagere. 20 af disse har udnyttet tilsagnet fuldt ud, 10 

af disse har kun delvis eller slet ikke udnyttet tilsagnet. Der har desuden ved projek-

tets afslutning været afholdt et seminar, hvor en større gruppe centrale interessenter 

for ordningen var inviteret.  

 

Formål med ordningen for privat skovrejsning 

Ordningen for privat skovrejsning har med varierende udformning eksisteret siden 

1989.  Ordningen har baggrund i debatten om marginaljorde tilbage i 1980’erne og er 

blandt andet baseret på politiske målsætninger omkring fordobling af skovarealet i 

Danmark fra ca. 12 % til 24 % over en trægeneration. Dette blev først formuleret i 

forbindelse med marginaljordsdebatten, og siden i Danmarks Nationale Skovprogram 

fra 2002. Formålet med ordningen er helt overordnet at fremme skovrejsning på land-

brugsjord. Under ordningen støttes derfor plantning, samt følgeudgifter dvs. pleje efter 

plantning, hegning, kortlægning m.m. Der stilles i ordningen særlige krav omkring 

f.eks. plantetal, arealstørrelser, bynærhed og andet.  

 

Ansøgning og administration 

Ansøgninger kan udfyldes af ejer selv eller af en konsulent og skal leve op til en ræk-

ke formelle krav. I den evaluerede periode er der sket et skift, hvor ansøgninger tidli-

gere indsendtes i papirformat, er der i dag krav om elektronisk ansøgning. Natursty-
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relsens lokale enheder har den centrale rolle ift. ansøgerne, den central styrelse har 

det mere overordnede ansvar med udformning af ordningen, kontrol med projekternes 

gennemførelse og rapportering.  

 

Metode ved evalueringen 

Ved gennemførelse af interview er afgrænsningen af personer, der skulle indgå i in-

terview som centrale interessenter, udvalgt i samarbejde med Naturstyrelsen, inter-

viewede ansøgere er udtrukket fra Naturstyrelsens database. Besigtigelserne af støt-

tede arealer er gennemført parallelt med feltstudier i forbindelse med udførsel af Den 

Danske Skovstatistik (benævnt NFI - National Forest Inventory). NFI er en stikprøve-

baseret evaluering af det danske skovareal med prøveflader fordelt ud over hele lan-

det. 

 

Resultater fra sekundære data, kilder og analyser og fra målinger i Danmarks Skov-

statistik 

Data fra Naturstyrelsen angiver det samlede tilskudsstøttede areal, der er givet tilsagn 

til, til 25.984 ha, hvor de 23.341 ha er bevokset – heraf er indtil videre realiseret 

18.629 ha inkl. åbne arealer. Det gennemsnitlige areal pr. sag for de i alt 3.643 skov-

rejsningsprojekter er ca. 7 ha. Omkring 90 % af skovene er mindre end 15 ha – arron-

deringsforholdene er dog ikke nærmere belyst. I alt er ca. 460 mio. kr. udbetalt i til-

skud til skovrejsning, hvoraf ca. 2 mio. kr. siden hen er krævet tilbagebetalt.  

 

Tilskud ydet til anlæg af skov er altovervejende givet til plantning af kulturer. Tilskud 

ydet til alternativerne; såning, naturlig tilgroning og ekstensive plantningskulturer ud-

gør således en meget lille andel af det samlede anlægstilskud. Jordbundskortlægning 

har sjældent været benyttet som redskab i skovrejsningen.  

 

Træartsvalget har været domineret af løvtræ, hvor eg er den hyppigst benyttede træ-

art. Denne overvægt af løvtræer er givetvis fordelagtigt mht. biologiske og rekreative 

værdier, men med den lave anvendelse af nåletræ kan spørgsmålet være, om de nye 

skoves vedproducerende potentiale ikke prioriteres i tilstrækkeligt omfang – ikke 

mindst set i lyset af brugen af løvtræer som hovedtræart på sandede jordbundstyper.  

 

Sammenlignes resultater for kvalitative vurderinger af skovrejsningsprojekter fra tidli-

gere evalueringer med NFI-vurderingerne, så svarer vurderingen omkring 

drift/produktion og natur/ biodiversitet omtrent til hinanden. Nærværende evaluering 

indikerer, at pleje af de tilplantede arealer har været mangelfuld.  

 

Resultater og analyse fra interviews 

Resultaterne har generelt bidraget væsentligt til besvarelse af de evalueringsspørgs-

mål, der er opstillet og til konklusioner. Interviews blev gennemført som beskrevet 

ovenfor i det metodiske afsnit, selvom det viste sig vanskeligt at få gennemført de 10 

interviews med ansøgere, der kun delvis eller slet ikke havde udnyttet det givne til-

sagn.  
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Ansøgere 

I forhold til ansøgernes baggrund var der ingen, der havde forstmæssig uddannelse, 

svarende til resultater fra tidligere evalueringer. De interviewede personer ejede area-

ler med meget varierende størrelse (5-350 ha), hvor halvdelen i forvejen havde lidt 

skov på ejendommen. Det store flertal af ansøgerne havde anvendt konsulenter i for-

bindelse med skovrejsningen.  

 

Ansøgernes motivation var primært et ønske om at øge naturværdierne på deres 

ejendom og for halvdelens vedkommende tillige et ønske om at sikre og forbedre 

jagtmulighederne.  Økonomi er kun i mindre grad en motiverende faktor selvom flere 

anførte under interview, at det var en klar forudsætning for gennemførelsen af skov-

rejsningen, at denne ikke medførte et væsentligt økonomisk tab.  

 

I forhold til ordningens attraktivitet er besvarelserne relativt nøje relateret til de øko-

nomiske konsekvenser af skovrejsningen. Det reducerede økonomiske udbytte på 

længere sigt (efter ophør af enten indkomstkompensation eller egenbetaling (EB)) er 

centralt for mange ansøgeres vurdering af ordningens attraktivitet 

 

Der er en række forskellige bevæggrunde til, at tilsagnsmodtagere helt eller delvist 

ikke har udnyttet tilsagnet. Begrundelsen er for fleres vedkommende baseret på øko-

nomiske forhold.  Det vurderes at ansøgerne accepterer et begrænset indkomsttab, 

men frygt for større indkomsttab kan bremse ansøgerne.  Andre bevæggrunde, der 

blev anført, omfatter kravet om fredskovspligt på arealet, jordpriserne er lavere på jord 

tilplantet med skov end landbrugsjord, og at det gik op for tilsagnsmodtageren, at ple-

jen af skoven krævede mere arbejde end først tænkt.  

 

Ansøgerne er generelt tilfredse med ordningens udformning og administrationen af 

denne, men har også forslag til forbedringer af støtteordningen. Det gælder f.eks. 

forskellen på tilskud til løv og nål, arealkrav, plantetal, skånsom jordbehandling og 

bestemmelserne omkring ammetræer. Generelt ønsker ansøgerne større frihedsgra-

der ved skovrejsningen. 

 

Centrale interessenter 

De centrale interessenter, der blev interviewet, tilhører tre hovedgrupper, administrati-

on, konsulenter og interesseorganisationer. Det er i relativ høj grad afspejlet i de be-

svarelser, der blev givet under interviews. Der blev generelt udvalgt interessenter, der 

havde lang eller overordentlig lang erfaring med støtteordningen.  

 

Alle interviewede gav udtryk for, at ordningen er særdeles relevant, den lever op til 

skovpolitiske mål, men sikrer ikke altid god produktionsskov. Konsulenterne vejleder 

og støtter ansøgernes ønske omkring tilplantningen og plantevalg, interesseorganisa-

tioner har selvklart et ønske om at deres særlige interessere fremmes ved skovrejs-

ningen.  
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I forhold til ordningens effekter blev der under interviews beskrevet både kortsigtede, 

langsigtede, direkte og indirekte effekter. Centralt er selvfølgelig positiv holdning til, at 

der sikres plantning af skov. Konsulenter og interessenter fremhæver de landskabeli-

ge og rekreative værdier der sikres, men administrationen i NST især lægger vægt på 

gevinster i forhold til grundvandssikring, CO2-lagring, og den reducerede anvendelse 

af kunstgødning og pesticider i forhold til den hidtidige landbrugsdrift.  

 

Med hensyn til vurdering af administrationen er der enighed om at denne er velfunge-

rende, men der var også en række forslag til forbedringer. Generelt blev IT-siden af 

det administrative system vurderet at være utidssvarende.   

 

De centrale interessenter havde en lang række forslag til forbedringer af ordningen, 

der er beskrevet under evalueringens konklusioner, men det kan fremhæves, at der 

var et ønske om smidiggørelse af ordningen, sikring af bedre databehandling af an-

søgninger og tilskudssager, og en fornyet vurdering af tilskudsstørrelserne.  

 

Seminar 

Der blev under projektet afholdt et seminar for interessenterne, hvor evalueringens 

foreløbige resultater og konklusioner blev præsenteret. Formålet med seminaret var at 

indhente synspunkter og bemærkninger til færdiggørelsen af rapporteringen. Det med-

førte en række indlæg, der har indgået i færdiggørelsen af rapporten her.  

 

Konklusioner 

Ordningen har bidraget til at skabe nye skovarealer, der for hele den evaluerede peri-

ode svarer til ca. 0,45 % af det danske areal. Den årlige realiserede skovrejsning er på 

ca. 1.180 ha/år, hvilket er under det niveau, der skal til for at opfylde det skovpolitiske 

mål om en fordobling af skovarealet inden for en trægeneration. Det kræver en årlig 

tilplantning på ca. 4.500 ha, inkl. offentlig skovrejsning og privat skovrejsning uden 

støtte. De to sidstnævnte er ikke opgjort i dette projekt, men vurderes til 400 - 600 ha 

om året..  

 

Målopfyldelse i forhold til artssammensætning (og robusthed) følger de opstillede mål 

med dominans af løv. En bæredygtig skovdrift skal tage højde for såvel driftsøkonomi-

ske, som biologiske og sociale værdier. Feltundersøgelserne har vist, at projekterne 

har været i stand til at levere flere goder på et højt niveau, selvom de også udviser 

stor variation. 

 

Der er usikkerhed omkring ordningens effekter i forhold til generelle produktionsfor-

hold, fordi ordningen resulterer i relativt mange og små skovarealer. Større skovområ-

der ville alt andet lige være mere rationelle i denne henseende, og givetvis også mere 

værdifulde angående de andre værdier. I forhold til biodiversitet, vil den generelle 

biodiversitet stige på skovrejste arealer i forhold til fortsat landbrugsdrift, som typisk 

inkluderer årlig sprøjtning med pesticider og gødskning samt intensive jordbehandlin-

ger. 
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Ordningens opbygning og støttesatser er i høj grad styrende for, hvor der rejses skov, 

træartsvalget og andre aspekter omkring skovrejsningen. I forhold til at sikre opbyg-

ningen af robust skov er valget af træarter generelt hensigtsmæssigt, da løvtræarterne 

gennemgående er hjemmehørende og dermed også tilpassede de i Danmark her-

skende vækstbetingelser. I forhold til klimaændringer vurderes træartsvalget generelt 

som hensigtsmæssigt i forhold til at sikre den langsigtede robusthed, med de medføl-

gende usikkerheder in mente. Tilsagnsmodtagerne savner generelt forstmæssig viden 

og står typisk alene med den videre pasning af skovarealerne efter udbetaling af 2. 

rate. Besigtigelser af støttede arealer viser, at den manglende pleje vil kunne have 

væsentlig betydning for arealerne på længere sigt. 

 

Mange skovrejsningskulturer er anlagt som blandingskulturer med en høj grad af hete-

rogenitet, hvilket medfører nogen usikkerhed om den fremtidige strukturelle opbygning 

af bevoksningerne, og den vedproduktion, der kan leveres.  

 

I forhold til udførslen af pleje viser bevoksningsbesigtigelser, at driftsefterslæb er al-

mindeligt forekommende. NFI-analyser indikerer også, at dette kan være tilfældet. 

Brugen af hjælpetræer udgør her en særlig problemstilling. De kan, når de benyttes 

korrekt, både have en vigtigt kulturbeskyttende funktion, men samtidig også producere 

værdifuld biomasse. Hvis dyrkningen ikke sker korrekt kan det få stærkt negative kon-

sekvenser for de fremtidige hovedtræarter på arealet, der i værste fald kan skygges 

ihjel.  

 

Det er opfattelsen, at der generelt er plads til optimering set over det samlede skov-

rejsningsareal og dermed en bedre udnyttelse af de ressourcer samfundet allokerer til 

skovrejsningen. Der er behov for at fokusere driften i forhold til de goder der ønskes 

leveret fra det enkelte areal – med andre ord en optimering af mål og midler. Det er 

opfattelsen, at man ved dette ofte kan løfte niveauet for en eller flere værdier uden at 

kompromittere andre værdier i driften.  

 

Der er generel tilfredshed med NST’s administration af ordningen, men tilsyneladende 

er der et behov for modernisering af på den elektroniske ansøgning, men også den 

database der anvendes i Naturstyrelsen i forbindelse med administration og styring af 

tilskudssagerne.  

 

Ordningen for privat skovrejsning har en klar betydning ift. skovpolitiske og andre poli-

tiske mål. Ordningen er med til at fremme disse mål.  
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2. SUMMARY 
 

Introduction  

Orbicon and the Department of Geosciences and Natural Resource Management 

(IGN), University of Copenhagen, have in the period from April to August 2013 con-

ducted an evaluation of the private afforestation scheme, which is a measures under 

the Danish Rural Development Programme. The evaluation was conducted for the 

Nature Agency, Ministry of Environment. The measure of private afforestation sup-

ports the planting of forests on former agricultural land. The scheme is financed 

through a state budget appropriation and co-financed by the EU. 

 

The scheme aims to promote afforestation and thereby contribute to the political deci-

sion to double the Danish forest area and to ensure robust and sustainably managed 

forests. 

 

The present report contains an evaluation of the private afforestation scheme in the 

period of 1998-2012. The scheme has existed since 1989.  

 

The overall purpose of the evaluation is: 

 To assess whether the subsidy scheme meets the defined objectives of the 

scheme 

 To provide a status and assess the effects of the projects supported  

 To assess the administrative implementation and performance 

 

The project is based on both primary and secondary data. The secondary data comes 

from a variety of sources, including projects Orbicon and IGN separately have been 

directly involved in. The project has collected primary data through qualitative inter-

views and through inspections of areas that have been supported under the scheme. 

Interviews have covered 10 key stakeholders who either work in administration, have 

been consultants on projects or are members of organizations with a key interest in 

the scheme. In end of the project period a seminar was conducted where a large 

group of key stakeholders were invited. 

 

The purpose of the private afforestation scheme 

The private afforestation scheme has had a varying design through the evaluation 

period. The scheme was originally designed with a background in the debate on mar-

ginal land in the 1980´s and is among other things based on political objectives con-

cerning the increase in forest areas in Denmark. The scheme was later included in the 

National Forest Programme of 2002. 

The purpose of the scheme is to promote afforestation on former agricultural land.  

Therefore, the scheme supports the planting of new forests and consequential ex-

penses i.e. tending operations, fencing, mapping, soil analyses etc. In the scheme 

there are some specific requirements such as the number of required number of 

plants per ha, area size and shape size of forest edges and other requirements.  
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Application and Administration 

Applications may be completed by the land owner or by a consultant hired by the 

owner and must fulfil a number of formal requirements. In the evaluated period there 

has been a shift in that applications earlier on were submitted in a paper format. To-

day most applications are submitted electronically. The local units of the Nature Agen-

cy play a central role in relation to the applicants, whereas the central administration of 

the Nature Agency has the broader responsibility regarding the scheme, i.e. monitor-

ing the general implementation and compliance. 

 

Methodology 

Prior to conducting the interviews the selection of persons to be included as key 

stakeholders were decided on in collaboration with the Nature Agency.  

Primary data in relation to inspection of subsidised areas originated from field surveys 

conducted in relation to the Danish National Forest Inventory (NFI), which is a sample 

based evaluation of the Danish forest area with plots allocated all over the country. 

 

Results from secondary data sources and analyses and from measurements in Den-

mark Forestry Statistics 

According to the data from the Nature Agency the total subsidies area, which has 

been approved under the scheme, is 25,984 ha, of which 23,341 is forested – as of 

now 18,629 ha has been realised, including open areas. The average area per affor-

estation case of a total number of 3,643 cases is about 7 ha. Around 90 % of the for-

ests are smaller than 15 ha – the allotment structure is not known. A total of about 460 

mio. kr. has been paid under the scheme of which about 2 mio. kr. has been re-

claimed.  

  

Subsidies have predominantly been given to establishment by planting. Subsidies 

provided to the alternatives; seeding, natural succession and extensive plantings have 

thus consisted of a relatively small part of the total amount of subsidies. Furthermore, 

it could be subtracted from the analysis on subsidy allocation that the conductance of 

soil analysis prior to establishment rarely has been carried out. 

 

Tree species selection has been dominated by deciduous tree species. Oak is the 

most commonly used tree species. The dominance of deciduous trees is probably 

advantageous in relation to biological and recreational values, but with the low preva-

lence of conifers the question might be, whether the wood-producing potential of the 

new forests is downgraded too much - especially in light of the use of deciduous trees 

as main species on sandy soils.  

 

Comparing results of qualitative assessments of afforestation projects from earlier 

evaluations with NFI-assessments, assessments on future potentials of manage-

ment/production and nature/biodiversity are almost identical. This evaluation indicates 

that management of the planted areas has been inadequate. 
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Results and analysis from interviews 

The results have generally contributed to answering the evaluation questions. Inter-

views were carried out as described in the methodological section, although it proved 

difficult to implement the 10 interviews with candidates that had only partially or not at 

all utilized subsidy grants.  

 

Applicants 

In relation to the applicants’ background, no one had a forestry background. This is 

similar to results from previous evaluations. The interviewees were owners of land 

with very different sizes (5-350 ha) in which half already had smaller areas of forest on 

their property. A large majority of applicants had used consultants for afforestation. 

 

Applicants' motivation lay primarily in a desire to increase the nature values of their 

property and for the most part also in a desire to ensure and improve hunting opportu-

nities on the property. Economic values are only a slight motivating factor. It was stat-

ed, though, that a clear prerequisite for the implementation of afforestation, was that 

this did not result in significant financial losses.  

 

Compared to the scheme's attractiveness the responses are relatively closely related 

to the economic impact of afforestation. The reduced economic output in the long term 

is central to many applicants in the assessment of the schemes attractiveness. 

 

There are a variety of reasons as to why the grant beneficiaries in whole or in part, 

have not used the grant. The primary reason is economic considerations. In some 

cases other reasons given concerned the fact that restrictions are put on future man-

agement options under the forestry act, reductions in price of land after conversion 

from agriculture to forestry, or the realisation by the owners that forestry was more 

demanding than first thought. 

 

Applicants are generally satisfied with the scheme design, though points also exist 

where they are less satisfied and suggest improvements to the scheme. For example 

conditions concerning the choice of tree species, the difference between subsidies 

given for planting deciduous trees and conifers, area requirements, plant numbers, 

low intensity soil preparation and the rules concerning the use of nurse trees. General-

ly applicants would like to have higher degrees of freedom under the afforestation 

scheme. 

 

Central interested parties 

The key stakeholders who were interviewed belong to three main categories, admin-

istration, consultants and NGOs. This is to a relatively high degree reflected in the 

responses given during interviews. Generally stakeholders with long experience in 

providing support were selected. 
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All interviewees expressed that the scheme is highly relevant; it meets the forest poli-

cy objectives, but does not always ensure forests with good production capacities.  

 

Regarding the effects of the scheme there has been described short-term, long-term 

as well as direct and indirect effects. Central is of course to ensure a positive attitude 

towards afforestation. Consultants and NGO's highlights landscape and recreational 

values secured by the scheme, whereas administration mainly focuses on gains in 

relation to groundwater protection, CO2-sequestration, and reduced use of fertilizers 

and pesticides in relation to previous agricultural management. 

 

With regard to the administration of the scheme, it is agreed upon that this works well, 

but there were also a number of suggestions for improvements. In general, IT -

administrative systems were considered to be outdated.  

 

The key stakeholders had a wide variety of suggestions for improvements of the sys-

tem. Some of the proposals will be highlighted in the conclusions, but it may be point-

ed out that there expressed needs for loosening of the conditions for receiving subsi-

dies, improving the processing of data from the applicants and reviewing of grant siz-

es. 

 

Seminar 

During the project phase a seminar for key stakeholders was held, where the evalua-

tion of intermediary results and conclusions were presented. The purpose of the semi-

nar was to obtain views and comments for the finalization of the evaluation. Those 

have been assessed in relation to finalisation of the reporting. 

 

Conclusions 

In the evaluated period the scheme has resulted in the establishment of new forest 

areas the size of about 0.45 % of the area of Denmark. The annual realised afforesta-

tion has constituted about 1,180 ha/year, which is below the level needed to meet the 

forest policy goal of doubling the national forest area, which requires a yearly planting 

of about 4,500 ha, incl. public afforestation and private afforestation without support. 

These have not been included in this evaluation.  

 

Goal compliance in relation to species distribution (and robustness) is achieved with 

dominance of deciduous tree species and native species. Sustainable forest man-

agement must to take into account economical as well as biological and social values. 

Field surveys have shown that projects have been able to produce every good on a 

high level, assessed on the given criteria.  

 

There is uncertainty regarding the scheme's effects in relation to production, because 

it results in relatively large number of small woodlands. Major forest areas would, ce-

teris paribus, be more rational in this regard. In relation to biodiversity the general 
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biodiversity rises on afforestation lands compared to continuance of farming, which 

typically includes annual spraying with pesticides and fertilizers as well as intensive 

soil treatments. 

 

The construction of the scheme is to a large extent decisive in relation to the distribu-

tion of afforestation projects, the choice of tree species and other aspects of afforesta-

tion. The recipients call for greater degrees of freedom regarding establishment. In 

relation to climate change the species choice is in general assessed to be favourable 

in terms of securing long term robustness, taking into account the inherent uncertain-

ties. Recipients of subsidies typically stand alone with the tending of forest areas after 

payments on the second rate have been made.   

 

Many afforestation cultures have been established as mixed cultures with a high de-

gree of heterogeneity, leading to some uncertainty about the future structural organi-

zation of the stands, and the level of wood production that can be delivered.  

 

The use of nurse trees constitutes a special problem. They can, when used properly, 

both have an important protective function, but also produce valuable biomass. If culti-

vation is not done correctly, this may have very negative consequences for the future 

development of main tree species in the stand - in the worst case they may succumb 

to insufficient levels of light.  

 

It is felt that there is generally room for optimization over the total afforestation area 

and thus a better use of the resources society provides for afforestation. There is a 

need to focus operations in relation to the goods to be delivered from each area. It is 

felt that, in a given area, the level of one or more values may often be increased with-

out compromising other values in management.  

 

In general there is satisfaction with the administration of the scheme by the Nature 

Agency, but apparently there is a need not only for modernization of the electronic 

application form, but also the database used by the Nature Agency in connection with 

the administration and managing the subsidies. 

 

The system of private afforestation has a clear relevance in relation to forest policy 

and other policy objectives. The scheme helps to promote these goals. 
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3. INDLEDNING 
 

Evalueringen af ordningen for støtte til privat skovrejsning er gennemført i perioden fra 

april til august 2013 af Orbicon og Institut fra Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN).  

Formålet med evalueringen er at undersøge i hvilket omfang tilskudsordningen til 

skovrejsning indfrier formålet med denne. Evalueringsplanen findes som elektronisk 

bilag 1, den reviderede tidsplan samt evalueringsspørgsmålene kan findes i henholds-

vis bilag 1 og 2. Skovrejsningsordningen har med hjemmel i skovloven til formål at 

medvirke til at øge skovarealet i Danmark fra ca. 12 % i 1989 til det dobbelte i 2089, 

samt skabe ny bæredygtig og robust skov. Evalueringen skal tilvejebringe en status 

over tilskudsordningens effekter og administrationen af ordningen, herunder ansøger-

nes motivation. Denne viden skal danne grundlag for evt. fremtidige justeringer. 

 

Angående indhentning af primære data har der været gennemført besigtigelse af til-

skudsstøttede skovrejsningsarealer i forbindelse med feltregistreringer udført under 

udarbejdelsen af Danmarks Skovstatistik. Dertil er der indsamlet supplerende data for 

31 sager, der er blevet undersøgt i 2013. Der er gennemført interview med 10 centrale 

interessenter, 20 tilskudsmodtagere, der har udnyttet ordningen og 10 ansøgere, der 

ikke eller kun delvist har udnyttet tilsagn.  

 

Der har været anvendt en lang række sekundære kilder til belysning af ordningens 

effekter, herunder tidligere undersøgelser af ordningen, evalueringer af landdistrikts-

programmet, artikler og hjemmesider, hvor de væsentligste er indeholdt i rapportens 

referenceliste. Der har i projektet været gennemført et opstartsmøde, 5 møder i pro-

jektets styregruppe og et seminar med en større gruppe centrale interessenter. 

 

I de følgende afsnit er indeholdt en beskrivelse af ordningen og en nærmere redegø-

relse for formålet med evalueringen, den anvendte metode og resultaterne fra tidligere 

evalueringer. 

 

Resultaterne fra det gennemførte feltarbejde og interviews er derefter gennemgået og 

der er en gennemgang af de opstillede evalueringsspørgsmål, der forsøges besvaret 

på baggrund af gennemførte undersøgelser, sekundære data og tværgående analyser 

af materialet. 

 

I et særligt afsnit er formuleret de væsentligste konklusioner, der kan drages fra eva-

lueringen. Endvidere foreligger en beskrivelse af det gennemførte seminar samt en 

liste over benyttede referencer. 

 

3.1. Beskrivelse af politiske mål med relevans for skovrejsning  

Samfundets formål med skovrejsning har ændret sig betydeligt fra i slutningen af 

1980´erne at have været fokuseret på reguleringen af landbrugets produktion samt 

forøgelse af den danske træproduktion til i dag at have et mere flersidigt sigte, hvor 

skovrejsningen også har til formål at understøtte og udvikle biologiske og sociale vær-
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dier (Pedersen og Larsen, 2005). Folketinget vedtog i 1989 en hensigtserklæring om 

en fordobling af det danske skovareal over en trægeneration. Denne erklæring er 

fastholdt i Danmarks Nationale Skovprogram af 2002: ”Skovarealet skal forøges, så 

skovlandskaber dækker 20-25 procent af Danmarks areal i løbet af en trægeneration 

(80 til 100 år)” (Skov- og Naturstyrelsen, 2002- side 54). Siden kom ’Grøn vækst’-

strategien hvor det blev fastlagt at ”Regeringen vil blandt andet etablere 7.700 ha ny 

skov frem til 2015” (Regeringen, 2009 – side 26). Heraf var målsætningen at 6.900 ha 

skulle være privat skovrejsning. I det nuværende regeringsgrundlag står der, at: ”Re-

geringen vil derfor fremlægge en Naturplan Danmark, der vil have til hensigt: … bl.a. 

at der skabes mere natur og etableres mere skov - også bynært …” (Regeringen, 

2011 – side 31). Der er i regeringsgrundlaget også fokus på ”en grøn vækst” og ”bæ-

redygtig udvikling”, i forhold til en række områder, bl.a. energi. 

 

Klimakommissionen havde med sit arbejde i 2010 fokus på energisektoren, herunder 

biomassens rolle (Klimakommissionen, 2010). En biomasse der bl.a. forventedes at 

komme fra dansk land- og skovbrug. Den seneste gennemgang af skovpolitikken ske-

te med arbejdet i Skovpolitisk Udvalg, der kom med sine anbefalinger i sommeren 

2011 (Skovpolitisk Udvalg, 2011). Blandt anbefalingerne var øget skovrejsning, også 

set i forhold til perioden 1989 til 2011. Skovrejsning ses som gavnlig i forhold til en 

række goder; bl.a. som et instrument til at nedbringe udledningen af drivhusgasser 

gennem kulstofbinding og produktion af bæredygtig biomasse. Skovpolitisk udvalg 

anbefalede bl.a. også at ordningen for tilskud til skovrejsning blev evalueret og justeret 

for bl.a. at fremme opbygningen af robuste skove, biomasse produktion og kulstofbin-

ding. Siden har Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) i 2013 fremsat 44 anbefa-

linger, hvoraf bl.a. etablering af et nationalt naturnetværk, oprettelse af en national 

naturfond samt en national strategi med konkrete mål for bæredygtig biomassepro-

duktion. NLK’s arbejde har således også relevans for målene omkring den nationale 

skovrejsning – såvel kvantitativt som kvalitativt (Natur- og Landbrugskommissionen, 

2013). 

 

Der er således en lang række af politiske mål, og særligt skovpolitiske mål, der fælles 

taler for skovrejsning i Danmark. De har både sat rammerne for de hidtidige ordninger 

og fungerer som pejlemærker for de behov og goder som skovrejsningen kan forven-

tes at skulle bidrage til fremover. 

 

3.2. Kontekst og udvikling for ordningen for skovrejsning  

Ordningen for privat skovrejsning har afsæt i marginaljordsdebatten midt i 1980’erne, 

hvor skovrejsning, bl.a. på tidligere landbrugsjord blev anset som en del af indsatsen i 

forhold til at imødegå eller afhjælpe marginaliseringen samt reducere landbrugspro-

duktionen. Ved EU's landbrugsreform i 1992 blev privat skovrejsning introduceret som 

støtteordning. Denne blev implementeret i Danmark i 1994 under Landdistriktspro-

grammet. Væsentlige ændringer i støtteordningen følger perioderne for dette program. 

Udover EU-støtten (medfinansiering) er skovrejsningsordningen finansieret via en 
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finanslovsbevilling. Der er krav om både administrativ og fysisk kontrol af tilskudsarea-

lerne.  

 

Formålet med tilskudsordningen til rejsning af skov er konkret, at fremme privat skov-

rejsning på landbrugsjord. Dvs. at ordningen er rettet mod private lodsejere. Dette 

dækker også fonde, foreninger, selskaber og lignende.  

 

3.3. Naturstyrelsens rolle i forhold til skovrejsning 

I Naturstyrelsen er det aktuelt den administrative enhed ”Naturplanlægning, naturpro-

jekter og skov”, der varetager administrationen af skovrejsningsordningen samt øvrige 

tilskudsordninger til private skovejere. Naturstyrelsen varetager desuden en lang ræk-

ke opgaver i forbindelse med forvaltning, forbedring og beskyttelse af natur, miljø og 

friluftsmuligheder i Danmark. Derudover ejer og driver Naturstyrelsen størstedelen af 

de offentligt ejede skov- og naturarealer i Danmark. I alt ca. 200.000 ha, hvoraf ca. 

109.000 ha skov svarende til ca. 18 % af det danske skovareal. 

 

Naturstyrelsen har været ansvarlig for administrationen af ordningen under hele den 

evaluerede periode fra 1998 til 2012, men med forskelligt administrativt ophæng, som 

det er beskrevet i det følgende.  

 

3.4. Beskrivelse af ordningen for støttet privat skovrejsning  

I det følgende gives en kort sammenfatning af tilskudsordningen til privat skovrejsning. 

Der kan yderligere henvises til Naturstyrelsens tilskudsvejledning (Naturstyrelsen, 

2012).  

 

Skovrejsningsordningen giver udover tilskud til selve tilplantningen ligeledes tilskud til 

forundersøgelser m.m. Der gives i ordningens nuværende form (ordningen af 2012) 

tilskud til: 

 

 Plantning eller såning af ny skov 

 Særlig pleje i skoven de første 3 år efter etablering 

 Etablering af hegn mod vildtet 

 Tilskud til udarbejdelse af kort og arealfastsættelse 

 Jordbundskortlægning (Lokalitetskortlægning) 

 Kombinationstillæg til særlige projekter 

 

For at imødegå de tilfælde hvor de ansøgte midler overstiger bevillingsrammen er der 

opstillet en række parametre for at prioritere mellem ansøgningerne. Ydermere har 

disse også til formål at skabe incitament for at fremme ordningens formål. Et skovrejs-

ningsprojekt rangeres således højere, hvis det ligger i et skovrejsningsområde sam-

menlignet med et ikke-udpeget område (neutralområde), hvis der bruges min. 75 % 

hjemmehørende træarter og hvis der foretages skånsom jordbearbejdning. På samme 

måde prioriteres i forhold til projekternes størrelse samt graden af hensyn til friluftsliv 
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og hvorvidt projekterne tilgodeser drikkevandsinteresser. Yderligere er graden af ko-

ordination med andre projekter også en prioriteringsparameter. 

 

Det er kommunerne, som i kommuneplanerne udpeger landbrugsområder til potentiel 

skovrejsning samt identificerer områder, hvor kommunen ikke ønsker, at der plantes 

skov. I dag er ca. 7 % af de lysåbne arealer i Danmark udpeget til ”skovrejsningsom-

råde” mens mere end 20 % er udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket 

(negativområder). I områder hvor skovrejsning er uønsket er det vurderet, at arealerne 

bør bruges til andre formål end skovrejsning, f.eks. af hensyn til bevaringsværdige 

landskaber, kulturhistorie, åbne naturområder (f.eks. heder), særlig god landbrugsjord 

og byudviklingsplaner. De øvrige områder - neutralområder - udgør en mellemgruppe. 

Inden for disse områder er skovrejsning også mulig.  

 

I den aktuelt gældende ordning (af 2012) er arealer tilskudsberettigede, hvis de er 

egnet til skovrejsning, ligger i positivt eller neutralt skovrejsningsområde, har været i 

regelmæssig landbrugsdrift, ikke været skovbevoksede og kan tilplantes efter gæl-

dende love og ikke er omfattet af fredskovbestemmelsen. I skovrejsningsområderne 

ydes forhøjede tilskud til skovrejsning, og ansøgninger har højeste prioritet i forhold til 

projekter beliggende i neutralområder. Der ydes særlig tillæg til større projekter (se 

beskrivelsen nedenfor).Tilskudssatserne (gældende ordning) fremgår af Tabel 3.1: 

 

Tabel 3.1. Tilskudssatser under ordningen.  

 Skovrejsningsområder 

og større projekter 

(Kr./ha) 

Øvrige projekter i neu-

ralområder (Kr./ha) 

Plantning/Såning 1.rate 2.rate I alt 1.rate 2.rate I alt 

A. anlæg 

Plantning af løv-

skov/skovbryn 

Plantning af nåleskov 

Ekstensiv plantning 

Såning 

 

 

16.000 

10.000 

10.000 

10.000 

 

 

9.000 

6.000 

6.000 

6.000 

 

 

25.000 

16.000 

16.000 

16.000 

 

 

13.000 

  8.000 

  8.000 

  8.000 

 

 

7.000 

5.000 

5.000 

5.000 

 

 

20.000 

13.000 

13.000 

13.000 

B. Særlig pleje 

Pesticidfri drift 

Skånsom jordbearbejd. 

Kombination 

 

3.000 (udbetales i 3 lige store rater) 

3.000 (udbetales i 3 lige store rater) 

9.000 (udbetales i 3 lige store rater) 

 

C. Hegn 15 kr. pr. meter (udbetales sammen med første rate) 

D. Undersøgelser 

Lokalitetskortlægning 

Kort/arealfastsættelse 

 

1.000 kr. + 200 kr./ha 

500 kr. + 50 kr./ha 

E. Tillæg, større projekt. 1. rate: 2.000, 2. rate 3.000, I alt 5.000 

I vejledningen er der udførlig forklaring til regelsættet. Kilde: Naturstyrelsen (2012). 
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Tabel 3.2. Plantetalskrav pr. ha ved 2. rate betaling (levende planter i god vækst), 

Hjemmehørende arter til ekstensiv plantning fremgår af bilag til vejledning. Kilde: Na-

turstyrelsen (2012). 

Bevoksningstype Min. plantetalskrav ved 2. rate/indberetning 

Løvtræ inkl. bryn 3.500 stk. 

Nåletræ 2.800 stk. 

Ekstensiv plant-

ning med hjem-

mehørende arter 

eller såning 

2.000 stk. 

 

Ved anlæg gælder en række supplerende regler som f.eks., at der i skovbryn skal 

være mindst 20 % godkendte buske, i løvtræsbevoksninger mindst 75 % løvtræer. 

Ydermere er det en forudsætning, at nødvendig pleje til sikring af bevoksningens ud-

vikling gennemføres – det være sig gennem renholdelse, vildtafværgning samt ud-

rensningsindgreb.  

 

Anlæg kan også ske via af naturlig tilgroning. Her ydes kun støtte til hegning. Denne 

etableringsform forudsætter egnede frøkilder i umiddelbar nærhed, hvorved regnes en 

afstand af op til 100 meter fra det givne areal. Frøkilderne skal overvejende bestå af 

hjemmehørende træarter. Dybdepløjning må ikke udføres. Hvis arealet efter 10 år ikke 

har opnået en bevoksningstilstand, der vurderes at kunne danne højstammet skov, 

kan Naturstyrelsen kræve supplerende tilplantning/tilsåning udført på arealet.  

 

Arealet der ydes tilskud til skal pålægges fredskovspligt. Det tilplantede areal skal 

være på mindst 5 ha, arealer på 2-5 ha kan dog også modtage støtte, hvis der er tale 

om bynære arealer med offentlig adgang, eller særlige indsatsområder for drikkevand. 

Eller hvor der er tale om tilplantning i tilknytning til et eksisterende skovområde, der 

derved bliver større end 5 ha. Det er et grundlæggende krav at arealet skal kunne 

understøtte bæredygtig skovdrift. Således stilles en række krav til skovenes opbyg-

ning mht. åbne arealer, skovbryn, arrondering, helhedsbetragtninger. Endvidere stilles 

der også krav til projekternes etapeopdeling.   

 

Skovarealer defineres til ydersiden af skovbrynet. Dyrkningsgrænsen må ligge i en 

afstand af 1,5 meter fra de yderste planters stammer. Der er særlige regler omkring 

ekstensive kulturer etableret i grupper, spor i skoven og arealer, der ikke tilplantes. 

Arealerne skal i ansøgningen opgives i hektar med en nøjagtighed på 2 decimaler 

(svarende til +/- 100 m2). Fejl i arealangivelsen kan som følge af EU forordningen 

medfører hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud.  

 

Der er i evalueringsperioden fra 1998-2012 mange ændringer i ordningens administra-

tion, opbygning og ikke mindst i støttemulighederne, hvilket primært skyldes ændrede 

EU-regler. De væsentligste ændringer gennem evalueringsperioden har været følgen-

de: 
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 I perioden fra 1998 til 2002, blev der ydet tilskud til kompensation for tabt ind-

komst (kompensation for tabte indtægter fra afgrøder, der ellers kunne være 

blevet dyrket på arealet) i 20 år i skovrejsningsområder. Tilskuddet var 2.600 

kr./ha pr. år.  

 

I år 2003 blev kompensationsperioden for tabt indkomst nedsat til 10 år. Yder-

ligere blev kompensationsbeløbet samme år sat ned til 2.400 kr./ha pr. år.  

Fra 2007 blev indkomstkompensation endeligt udfaset, således at der fremad-

rettet ikke mere blev givet kompensation for tabt indkomst fra arealet. Til gen-

gæld har ejeren mulighed for i tilskudsperioden at søge enkeltbetaling for 

skovrejsningsarealet via landbrugets støtteordninger. 

 

 Tilskudssatserne er baseret på vurdering af den aktuelle udgiftsniveau for de 

pågældende aktiviteter. De har i evalueringsperioden fra 1998 – 2012 ikke 

fulgt den generelle prisudvikling i samfundet. Der blev givet 4.000 kr./ha. for 

pesticidfri anlæg og pleje i 1998 uden dybdepløjning og 2.500 kr./ha med 

dybdepløjning, et beløb som blev ændret til 9.000 kr./ha i 2012 uden dybde-

pløjning og 3.000kr./ha med dybdepløjning. For hegn er støttebeløb i samme 

periode uændret - 15 kr. per løbende meter.  

 

 Minimumsstørrelsen af skovrejsningsarealerne er steget fra 2 ha. til 5 ha. i pe-

rioden 1997-2005. Fra år 2005 og frem har minimumsstørrelsen for støtte be-

rigtiget skovrejsning været 5 ha (der kan dog under visse betingelser opnås 

tilskud til mindre arealer end 5 ha, jf. ovenfor) 

 

 I perioden fra 1997- 2006 var der krav til plantetallet ved udbetaling af 2. rate 

for henholdsvis magre og gode jorde. Fra 2007 og fremadrettet har denne dif-

ferentiering ikke fundet sted. Samme år blev plantetalskravet justeret, således 

at tallet nu er imellem de to tidligere angivne plantetalskrav.  

  

 Fra 2006 og frem har det været muligt at opnå støtte til ekstensiv tilplantning 

og naturlig tilgroning.  

 

I forbindelse med rydning af skov til det nye testcenter i Østerild, blev der i 2011 etab-

leret en særlig ordning for privat skovrejsning. Det særlige element fra denne ordning 

er nu indarbejdet i den almindelige tilskudsordning for privat skovrejsning og betyder i 

hovedtræk, at der gives særligt tillæg (5.000 kr./ha) for større projekter. Ved større 

projekter skal et af følgende punkter være opfyldt: 

 

 Arealet skal have en størrelse på min. 10 ha og ligge i et nitratfølsomt indvin-

dingsopland eller et område med særlige drikkevandsinteresser.  

 Arealet skal ligge inde i en nationalpark og være på mindst 10 ha. 

 Det tilplantede areal skal være på mindst 15 ha, eller ligge i tilknytning til et 

fredskovsareal på min. 5 ha. 
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 Det tilplantede areal skal være på min. 10 ha samt at der skal etableres par-

keringsmuligheder og være adgang til fladefærdsel hele døgnet (jf. naturbe-

skyttelseslovens § 22). 

 

3.4.1 Ansøgning 

Det har i perioden fra 1998 – 2012 været muligt at indsende ansøgninger, inklusiv 

kortbilag i papirform. Fremover vil der være tale om digitale ansøgninger på erhvervs-

portalen Virk.dk. Forhold angående lovgivningsbestemmelser skal være afklaret af 

ansøger ved fremsendelse af ansøgning, herunder eventuelle dispensationer skal 

være indhentet før ansøgningen bliver indsendt. Alternativt er der mulighed for at ind-

sende dispensationsansøgning sammen med ansøgningen om tilskud til skovrejsning. 

Dette kan betyde, at ansøger ikke vil kunne opnå tilsagn samme år, som der ansøges.  

 

Dispensationer kan vedrøre: 

 Naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttede naturtyper. 

 Naturbeskyttelseslovens §§ 15, 16 og 18 vedrørende beskyttelseslinier ved 

søer, åer, strande og fortidsminder. 

 Museumslovens § 29 a, e, f vedrørende beskyttede diger, fortidsminder og 

zoner omkring fortidsminder. 

 Vandløbslovens § 6 vedrørende beplantning ved rørledninger. 

 Vandløbslovens § 69 vedrørende beskyttede bræmmer omkring vandløb. 

 Arealer fastlagt i kommuneplan hvor skovrejsning er uønsket. 

  Natura 2000 områder og fredede områder hvor skovrejsning eventuelt er i 

konflikt med beskyttelseshensyn. 

 Tinglyste servitutter omkring ledningsanlæg m.m., hvor dispensation kræves.  

 

Ansøgningen kan udfyldes af ejeren selv eller af en konsulent med ejerens godken-

delse. Kortbilag omkring matrikelgrænser og tilplantningsplanen skal være i størrel-

sesforholdet 1:4.000. Der er en årlig ansøgningsrunde med en ansøgningsfrist den 15. 

maj.  

 

3.4.2 Administration 

Sagsbehandlingen foretages på 6 af Naturstyrelsens lokale arealforvaltningsenheder 

jf. nedenstående figur. Disse kontrollerer, at de nødvendige oplysninger er indeholdt i 

ansøgningen, herunder om ansøgningen lever op til de formelle krav. Kommunen og 

det lokale museum høres i denne forbindelse. Hvis der er behov for supplerende op-

lysninger vil der blive rettet henvendelse til ejer eller konsulent om dette. Hvis der er 

flere ansøgninger end de midler, der er afsat til ordningen, vil der blive foretaget en 

prioritering af ansøgningerne ud fra beskrev prioriteringskrav.  De seneste 10 år har 

samtlige ansøgninger som har opfyldt de formelle krav kunnet imødekommes.  

 

Der anvendes nu markbloksystemet for entydig identifikation af arealer der ansøges 

for. Det giver en opdeling af projekterne i etaper, svarende til markblokke, der kan 

være adskilt tids- eller arealmæssigt. Tilskuddet opdeles i investeringstilskud, der om-
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fatter støtte til plantning, hegning, undersøgelser og tillæg i større projekter og driftstil-

skud, der omfatter tilskud til pleje.  

 

Udbetaling af investeringstilskuddet sker i 2 rater for den enkelte etape. 1. rate udbe-

tales ved påbegyndt arbejde. Indberetningen til 1. rate skal ske senest 2 år efter til-

sagnsdato ved tilplantninger og senest 4 år efter tilsagn til såning. Indberetningen for 

den sidste etape i projekter med flere etaper skal ske senest 5 år efter tilsagnsdatoen. 

Anmodning om udbetaling af første rate skal være vedlagt GIS-filer for det tilplantede 

areal med et opdateret skovkort. På denne baggrund noteres fredsskovpligten på 

matrikelkort. Hermed sikres, at arealer, der har modtaget tilskud til skovrejsning frem-

over vil være en del af det danske skovareal. Der er desuden mulighed for udtrækning 

af sager til plantekontrol, hvor anvendelse af rigtigt plantemateriale skal dokumente-

res.  

 

Anden indberetning kan indsendes når projektet er gennemført. Det betyder at der 

jævnt fordelt over arealet er det krævede plantetal og bestandstræerne har en gen-

nemsnitlig højde på mindst en meter. Anden indberetning skal indsendes senest 8 år 

efter første indberetning ved tilplantninger og senest 12 år efter første indberetning 

ved såning.  

 

Plejetilskud udbetales i 3 rater på tre på hinanden følgende år. Anmodning om dette 

sker via fællesskemaet, hvor der også ansøges om enkeltbetalingsstøtte, MVJ støtte 

m.m.  

 

I 2011 blev der etableret en særlig ordning for privat skovrejsning, der skulle støtte 

etablering af ny privat skov (svarende til areal på 273 ha) som del af erstatningen for 

den skov, der blev ryddet i forbindelse med opførelsen af et nationalt center for store 

vindmøller ved Østerild. Ordningen fik stor søgning og de afsatte midler til dette speci-

elle formål blev brugt i 2012. Der var særlige vilkår tilknyttet denne ordning, der gør at 

de støttede projekter ikke er medtaget i nærværende evaluering. 

 

Der gennemføres stikprøvekontrol såvel for investeringstilskud og driftstilskud. Det 

kontrolleres her at de indgivne oplysninger er korrekte, herunder bliver de aktuelle 

arealer besigtiget og opmålt. 

 

3.5. Formål med evalueringen af ordningen 

Formålet med evalueringen er, som det er beskrevet i indledningen, at undersøge i 

hvilket omfang tilskudsordningen til skovrejsning indfrier de opstillede formål. Dette 

vedrører dels målet omkring fordobling af det samlede skovareal til 20 - 25 % af Dan-

marks areal inden år 2100, samt målene omkring at skabe bæredygtig og robust skov. 

Evalueringen skal tilvejebringe en status over tilskudsordningens effekter og admini-

strationen af ordningen, herunder identifikation af hvilke forhold der primært er årsag 

til, at ejere af landbrugsjord søger støtte til skovrejsning. Evalueringen kan dermed 

danne grundlag for evt. fremtidige justeringer af tilskudsordningen.    
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■  NST Himmerland 

Møldrupvej 26 

9520 Skørping 

Tlf. 72543000 

E-mail: HIM@nst.dk 

■ NST Søhøjlandet 

Vejlbo, Vejlsøvej 12 

8600 Silkeborg 

Tlf. 72543000 

E-mail: SHL@nst.dk 

■ NST Vadehavet 

Skovridervej 3, Arnum 

6510 Gram 

Tlf. 72543000 

E-mail: VAD@nst.dk 

■ NST Fyn 

Sollerupvej 24,  

5600 Fåborg 

Tlf. 72543000 

E-mail: FYN@nst.dk 

■ NST Storstrøm 

Hannenovvej 22, 

4800 Nykøbing F. 

Tlf. 72543000 

E-mail: STS@nst.dk 

■ NST Vestsjælland 

Mantzhøj,Ullerupvej 1 

4500 Nykøbing Sj. 

Tlf. 72543000 

E-mail: VSJ@nst.dk 

Figur 3.1. Den geografiske ansvarsfordeling for de 6 lokale tilskudsenheder under 

Naturstyrelsen.  
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4. METODE VED EVALUERINGEN 
 

4.1. Sekundære data: Data fra Naturstyrelsen og tidligere evalueringer 

I følgende afsnit redegøres for sekundære data fra udvalgte tidligere evalueringer af 

skovrejsning samt Naturstyrelsens datakilder angående privat skovrejsning med til-

skud. De tidligere evalueringer omfatter en screening af udvalgte skovrejsningsprojek-

ter udført af Landskabsværkstedet: ”Skovrejsning fra 1990´erne – et eftersyn” (Land-

skabsværkstedet, 2010) samt en evaluering af den danske skovrejsning udført af 

Christian Nørgård Nielsen: ”Håndbog i skovrejsning” (Nielsen, 2012).  

 

4.1.1 Naturstyrelsen 

Data stammer fra tre forskellige kilder. Først en oversigt over de skovrejsningssager 

der i perioden 1999-2011 er blevet kontrolleret, hvor data på arealstørrelser og beskri-

velser af fejl i de enkelte sager er anført (Naturstyrelsen, 2013a). Dernæst de i perio-

den 1998-2012 udarbejdede kontrolrapporter angående de udførte kontroller for de 

givne perioder/kalenderår (Naturstyrelsen, 2013b). Endelig, en samlet opgørelse af 

alle skovrejsningssager i perioden 1998-2012 baseret på udtræk fra TILSKOV – Na-

turstyrelsens database over skovrejsningssager (Naturstyrelsen, 2013c). 

 

Det må bemærkes, at udarbejdelsen af kontrolrapporterne ikke har været ensartet 

over perioden, da afrapporteringsformen er blevet ændret fra 2009. Herefter skelne-

des der mellem areal- og investeringsbaserede tilskud, og der findes ikke en samlet 

opgørelse af sagerne. Endvidere blev fejlprocenter efter 2009 opgjort efter tilskuddets 

størrelse og ikke pr. sag. Derfor er opgørelsen af data fra kontrolrapporterne ikke 

sammenlignelige over den evaluerede periode. Data for kontrolsagerne er i den lø-

bende administration af ordningen ikke sammenstillet i kontrolrapporterne og i kontrol-

oversigten til brug for en videnskabelig undersøgelse. Det har ikke været muligt at 

inden for denne evaluerings rammer at indsamle og omorganisere data, så de kan 

danne grundlag for konklusioner med høj udsagnskraft. 

 

4.1.2 Landskabsværkstedet  

Den af Landskabsværkstedet (LV) udførte evaluering tager udgangspunkt i en scree-

ning af 36 tilfældigt udvalgte skovrejsningsprojekter over hele landet inden for grup-

perne: Privat skovrejsning med tilskud, privat skovrejsning uden tilskud samt offentlig 

skovrejsning (statslig og kommunal skovrejsning). Screeningen er en opfølgning på en 

evaluering fra 1999 udført af Landskabsværkstedet og Landbrugets Rådgivningscen-

ter i samarbejde med Skov‐ og Naturstyrelsen (Skov- og Naturstyrelsen, 1999). For de 

enkelte støttede projekter er der foretaget undersøgelse og vurdering af projekternes 

potentiale ift. Natur/biodiversitet, drift/produktion og friluftsliv.  

 

Screeningen virker grundig, transparent og konsistent. Forfatterne er selv opmærk-

somme på de begrænsninger, der ligger i brugen af ovennævnte metoder til beskrivel-

se af forhold, der er forholdsvis komplekse. Det er klart, at brugen af en kvalitativ vur-
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dering og dermed den vægtning der foretages af de enkelte forhold for at nå den en-

delige scoring kan virke noget uklar for den udenforstående. 

 

4.1.3 Christian Nørgaard Nielsen  

Nielsen giver en omfattende beskrivelse af skovrejsningens dyrkningsforhold og -

metodik. Beskrivelsen tager udgangspunkt i en evaluering af 62 bevoksninger fra ud-

valgte skovrejsningsprojekter over hele landet. Af disse har 54 af kunne indgå i nær-

værende analyse, mens der for de resterende 8 bevoksninger har manglet en eller 

flere oplysninger, der har udelukket dem. 

 

Der gives en meget grundig beskrivelse med fokus på at vurdere produktionspotentia-

le i de udvalgte bevoksninger. Der har i bogen været særlig opmærksomhed på vurde-

ringen af potentialet i blandingsbevoksninger. Der sættes spørgsmålstegn ved den 

langsigtede stabilitet af disse bevoksninger og deres evne til at producere træ på lang 

sigt. I denne henseende diskuteres spørgsmålet om skovenes tilpasningsevne til kli-

maændringer, specifikt i forhold til tilpasning på bevoksningsniveau versus tilpasning 

på skovniveau. 

  

Der har været tale om en selektiv udvælgelse af bevoksninger med henblik på at få 

repræsenteret forskellige typer af blandinger over et bredt udsnit af jordbunds- og 

klimaforhold. Status mht. tilskud for de omfattede projekter kendes ikke, men det an-

tages, at hovedparten af bevoksningerne er omfattet af tilskudsordningen (se Nielsen, 

2012 – side 13).  

 

4.2. Metode ved indhentning af sekundære data  

Indhentning af data fra Naturstyrelsens databaser skete i dialog med de relevante 

medarbejdere. Indhentning og udvælgelse af data fra tidligere evalueringer skete via 

en screening af relevante undersøgelser på baggrund af eksisterende viden om em-

net. 

 

4.3. Metode ved gennemførelse af interviews  

4.3.1 Kvantitative interviews: principper og metode 

Tilskudsmodtageres og øvrige interessenters vurdering af ordningen for privat skov-

rejsning er i den foreliggende evaluering søgt afdækket ved kvalitative, semi-

strukturerede interviews.  

 

Kvantitative interviews (spørgeskemaundersøgelser) er fravalgt som metode, fordi det 

allerede ved projektets start stod klart, at det ikke inden for evalueringens rammer var 

muligt at gennemføre både feltundersøgelser (fysiske besigtigelser), kvantitative inter-

views og kvalitative interviews, med tilhørende analyser og fortolkninger. Fra de tidli-

gere evalueringer af Landdistriktsprogrammet (se afsnit 5.1) foreligger der resultater af 

spørgeskemaundersøgelser, som er inddraget i evalueringen til belysning af de kvanti-

tative aspekter. 
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Formålet med kvalitative interviews er generelt at afdække forskellige opfattelser og 

holdninger – i dette tilfælde vedrørende skovrejsningsordningen, dens virkemidler, 

administration m.m. Dette sker gennem en dialogbaseret tilgang til interviewet, hvor 

det at få den interviewede til at fortælle og begrunde sine opfattelser er det primære. I 

modsætning til de kvantitative undersøgelser er formålet således ikke at undersøge 

udbredelsen af en række forud fastlagte synspunkter (svarmuligheder) blandt de inter-

viewede. 

 

Den kvalitative tilgang er valgt, fordi den dertil knyttede forståelse af tilskudsmodta-

gernes holdninger og motivation giver bedre muligheder for udformning af konklusio-

ner, der kan inspirere til den videre udvikling af ordningen. 

 

Det er erfaringsmæssigt normen for kvalitative interviews af denne type, at der efter 

10-12 interviews kun optræder meget få nye synspunkter og årsagssammenhænge,  

(bl.a. erfaring fra tidligere evalueringer af LDP) og den foreliggende undersøgelse er 

dimensioneret på baggrund af dette. Det er i denne forbindelse en forudsætning, at 

informanterne er repræsentativt udvalgt fra den population, der ønskes undersøgt. 

 

De kvalitative interviews er søgt gennemført som semi-strukturerede interviews, hvil-

ket vil sige, at kun de temaer, der skal tales om, er givet på forhånd. Der er udarbejdet 

skriftlige spørgeguider med temaer og indgangsspørgsmål. Disse indgangsspørgsmål 

er typisk udformet som åbne spørgsmål, der kan danne udgangspunkt for en dialog, 

hvor det er muligt at følge op på informanternes svar med uddybende spørgsmål. 

 

De udarbejdede spørgeguider er vedlagt som bilag 3. I umiddelbar tilknytning til hvert 

af de gennemførte interviews er der udarbejdet et udførligt referat. 

 

4.3.2 Udvælgelse af informanter til interviews 

Der er gennemført kvalitative interviews med 30 tilskudsmodtagere og 10 centrale 

interessenter. Sidstnævnte gruppe omfatter repræsentanter fra Naturstyrelsen, skov-

brugskonsulenter og udvalgte interesseorganisationer. 

 

Udvælgelse af tilskudsmodtagere 

Der er gennemført 20 interviews med tilskudsmodtagere, der har udnyttet det givne 

tilsagn, og 10 interviews med lodsejere, der ikke eller kun delvist har udnyttet tilsag-

net. Sidstnævnte gruppe er inddraget, fordi Naturstyrelsen ønskede at få belyst, hvor-

for nogle lodsejere ikke udnytter givne tilsagn eller ikke indberetter 2. rate af tilskud-

det. 

 

Udvælgelsen af de 20 informanter blandt tilskudsmodtagere, der har udnyttet tilskud-

det, er sket ved stratificeret tilfældig stikprøveudvælgelse med proportional allokering 

på baggrund af et udtræk fra Naturstyrelsens database over tilsagnsmodtagere. Strati-

ficeringen er foretaget efter geografi (distrikt) og tilsagnsdato. Til stratificeringen efter 
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geografi er de tre distrikter øst for Lillebælt poolet, idet antallet af tilskudssager i hvert 

af disse ellers ville være for lille til at muliggøre en fornuftig allokering. Til stratificerin-

gen efter tilsagnsdato er tilskudssagerne opdelt i tre nogenlunde lige store grupper, 

med tilsagnsdatoer i henholdsvis 1998 – 2002, 2003 – 2007 og 2008 – 2012.  

 

Fordelingen af de 2.906 tilskudssager med udnyttede tilsagn fra årene 1998 – 2012 er 

vist i Tabel 4.1, og den deraf afledte fordeling af informanter er vist i Tabel 4.2. Da 

stikprøven er relativt lille i forhold til antallet af strata, er allokeringen sket på en sådan 

måde, at der er sikret proportionalitet i forhold til de marginale summer. 

 

Tabel 4.1. Antal tilskudssager 1998 – 2012, fordelt på distrikter og perioder. 

Distrikt 1998 - 2002 2003 - 2007 2008 - 2012 Sum 

Himmerland 376 255 288 919 

Søhøjlandet 267 222 330 819 

Vadehavet 168 199 238 605 

Østdanmark* 193 192 178 563 

Sum 1.004 868 1.034 2.906 

* Omfatter distrikterne Fyn, Storstrøm og Vestsjælland 

 

Tabel 4.2. Antal tilskudsmodtagere udvalgt til interview for hver kombination af distrikt og perio-

de.  

Distrikt 1998 - 2002 2003 - 2007 2008 - 2012 Sum 

Himmerland 2 2 2 6 

Søhøjlandet 2 2 2 6 

Vadehavet 1 1 2 4 

Østdanmark* 2 1 1 4 

Sum 7 6 7 20 

* Omfatter distrikterne Fyn, Storstrøm og Vestsjælland 

 

Inden for hver af de 12 grupper er informanterne udvalgt ved hjælp af en generator af 

tilfældige tal. Hvis en udvalgt lodsejer ikke var til at træffe eller ikke ønskede at delta-

ge, er der udtrukket erstatninger, indtil det ønskede antal informanter inden for hver 

gruppe var nået. 

 

De 10 informanter blandt tilsagnsmodtagere, der ikke eller kun delvist har udnyttet et 

givet tilsagn, er udvalgt ved hjælp af en semi-random procedure. Populationen omfat-

ter ifølge dataudtrækket fra Naturstyrelsen 1.135 tilskudssager efter 1. januar 1998, 

hvoraf langt størstedelen (737) vedrører tilsagns modtagere, der slet ikke har udnyttet 

tilsagnet. 

 

På grund af det lille antal interviews, og da kriteriet ikke udnyttet / delvist udnyttet ind-

fører endnu et stratum, har det ikke været muligt at foretage en stratificeret stikprøve-

udvælgelse svarende til den ovenfor beskrevne. I stedet er der foretaget en simpel 
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opdeling i to delpopulationer – ikke henholdsvis delvist udnyttede tilsagn – hvor der 

skulle gennemføres henholdsvis 8 og 2 interviews (svarende til gruppernes relative 

andel af den samlede population). Den resulterende fordeling af informanter på distrik-

ter fremgår af Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Antal informanter fra hvert distrikt for ikke, henholdsvis delvist udnyttede tilsagn. 

Distrikt Ikke udnyttede tilsagn Delvist udnyttede tilsagn 

Himmerland 3 1 

Søhøjlandet 2  

Vadehavet 1 1 

Østdanmark* 2  

Sum 8 2 

* Omfatter distrikterne Fyn, Storstrøm og Vestsjælland 

 

Det viste sig i praksis særdeles vanskeligt at finde lodsejere inden for disse grupper, 

der var villige til at lade sig interviewe; især gruppen med delvist udnyttede tilsagn var 

stort set umulig at få i tale. Da det næppe er tilfældigt, hvem der vil deltage i undersø-

gelsen og hvem der ikke vil, må det anses for tvivlsomt, om informanterne i dette til-

fælde udgør et repræsentativt udsnit af den undersøgte population. 

 

Udvælgelse af centrale interessenter 

Udvælgelsen af 10 centrale interessenter til interviews er sket i dialog mellem evalua-

tor og projektets styregruppe. De centrale interessenter omfatter erfarne sagsbehand-

lere og andre nøglepersoner i Naturstyrelsen samt udvalgte skovbrugskonsulenter og 

repræsentanter for interesseorganisationer med sæde i Skovrådet. 

 

Der er gennemført interviews med følgende centrale interessenter: 

 Niels Juhl Bundgaard, skovrider, Naturstyrelsen, medlem af projektets styre-

gruppe 

 Karen Poulsen, sagsbehandler, Naturstyrelsen Himmerland, medlem af pro-

jektets styregruppe 

 Carl Jensen, sagsbehandler, Naturstyrelsen Søhøjlandet  

 Anne Livbjerg Hansen, sagsbehandler, Naturstyrelsen Vadehavet  

 Kaj Jørgensen, pensioneret sagsbehandler, Naturstyrelsen 

 Peder Toftgaard Gregersen, afdelingschef, HedeDanmark 

 Peter Kjøngerskov, naturkonsulent, Naturplant  

 Anders Elmholt, Skovdyrkerne Vestjylland  

 Hans Hedegaard, Dansk Skovforening, medlem af Skovrådet 

 Trine Skov, Friluftsrådet, medlem af Skovrådet 

 

Der er anvendt en særskilt spørgeguide til interviewene med centrale interessenter, 

der er vedlagt i bilag 4. 
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4.4. Metode ved gennemførelse af feltarbejde 

De primære data i forhold til besigtigelse af støttede arealer stammer fra feltstudier i 

forbindelse med udførsel af den danske skovstatistik (også benævnt NFI - National 

Forest Inventory), der er en stikprøvebaseret evaluering af det danske skovareal med 

prøveflader fordelt ud over hele landet.  

 

NFI´en omfatter undersøgelser af parametre som træartssammensætning, bevoks-

ningsstruktur, vedmasse, sundhed, infrastruktur mm. – se Johannsen et al. (2013a).  

Specifikt i forbindelse med skovrejsningsevalueringen er foretaget en række supple-

rende undersøgelser omfattende et mindre antal prøveflader. Der blev her foretaget 

registreringer af kulturanlæg, bevoksningsstruktur, bunddække samt givet en kvalitativ 

vurdering af bevoksningstilstand (inklusiv vurdering af træarternes sociale status) og 

fremtidigt potentiale angående ved- og biomasseproduktion, biodiversitet og rekreative 

værdier. Med ’potentiale’ menes kvaliteten af skovenes nuværende samt fremtidige 

funktioner. Formålet har været at bedømme potentialerne inden for skovrejsningen, 

dvs. at vurdere kvaliteten af den udførte skovrejsning mellem projekter – og ikke 

sammenligne med andre tiltag i forhold til opfyldelse af samfundsmæssige funktioner, 

såsom sikring af biodiversiteten. Angående biomasse er vurderingen primært sket 

med udgangspunkt i den udførte dyrkning, givet valget af træarter. I forhold til biodi-

versitet og rekreative værdier er vurderingen sket med udgangspunkt i LVs metodetil-

gang – se afsnit 5.1.2 og Landskabsværkstedet (2010). Endvidere henvises til instruk-

sen for de supplerende registreringer i bilag 5. 

 

For en mere detaljeret beskrivelse af NFI´en, dataindsamling og analysegrundlag 

henvises til bilag 6. 
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5. RESULTATER - TIDLIGERE EVALUERINGER 
I det følgende redegøres for resultaterne for analyser udført på baggrund af sekundæ-

re data fra tidligere evalueringer af Landskabsværkstedet (LV) og Christian Nørgård 

Nielsen (Nielsen). Analyserne tager udgangspunkt i evalueringernes bedømmelser af 

skovrejsningsprojekternes potentialer. De samme betragtninger om potentialer gør sig 

gældende som omtalt i afsnit 4.4. Det følgende afsnit bygger dels på analyser gengi-

vet fra de tidligere evalueringer (Figur 5.1) og dels på nye analyser af det pågældende 

data (Figur 5.2, 5.3 og 5.4; Tabel 5.1 og 5.2) 

 

5.1. Potentialer i skovrejsningen 

LV har forsøgt at belyse den samlede bæredygtighed af skovrejsningsprojekterne med 

udgangspunkt i økonomiske (drift og produktion), biologiske (natur/biodiversitet) og 

sociale værdier (friluftsliv/rekreative værdier). Vurderingen er foretaget på en 5-

punktsskala, hvor 1 = meget god, 2 = godt, 3 = middel, 4 = dårligt og 5 = meget dårligt 

- se elektronisk bilag E2. 

 

Nielsen har vurderet produktionspotentialet for udvalgte bevoksninger via klassifice-

ringen: ’Højt’ (= mulighed for produktion af kvalitetstræ), ’Middel’ (= måske produktion 

af kvalitetstræ, intensive plejetiltag påkrævet) og ’Lavt’ (= kun mulighed for produktion 

af energitræ) – se elektronisk bilag E3. Hvor LVs vurdering har en mere generel ka-

rakter og sigter på såvel bevoksnings- som skovniveau, går Nielsens analyse udeluk-

kende på en konkret vurdering af den enkelte bevoksning ud fra gængse skovdyrk-

ningsparametre såsom vækst, stammerethed og grenstruktur. 

 

5.1.1 Drift og produktion  

LV har foretaget deres vurdering med det formål at bedømme potentialet for en ratio-

nel produktion af træ (i det følgende benævnt produktionspotentialet) – men ikke nød-

vendigvis den økonomiske lønsomhed. I vurderingen er indgået skovens størrelse og 

arrondering, driftstiltag, vækst samt drifts- og sundhedstilstand. Ses der bort fra den 

første faktor, som er af en mere exogen karakter, så er det typisk angivelser som 

driftsefterslæb (manglende pleje – f.eks. for sen udrensning/fjernelse af hjælpetræer), 

problematiske blandingsforhold og sygdomsudfald (askesyge) der går igen i den ne-

gative kategori. I den positive kategori nævnes ofte god vækst. Der gives eksempler 

på meget intensive blandinger i projekterne, hvilket ofte afspejles i et bredt udvalg af 

arter, selv i mindre skovrejsningsprojekter.  

 

Figur 5.1 viser scoringen for produktionspotentiale for skovrejsningsprojekterne fordelt 

til projekttype (status). Det fremgår, at offentlige skovrejsningsprojekter vurderes til at 

have det største potentiale med en gennemsnitlig scoring på 2,3 sammenlignet med 

privat skovrejsning med og uden tilskud, der scorer henholdsvis 2,9 og 3,2 i gennem-

snit. En væsentlig årsag til forskellen i scoringen skal findes i skovens størrelse, som 

er en central parameter i vurderingen. Figur 5.2 viser sammenhængen mellem det 

vurderede produktionspotentiale og størrelsen af de enkelte projekter. De bedst vurde-

rede projekter er som regel også de største - hvilket typisk vil være lig med offentlig 
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skovrejsning (arealet af offentlige projekter er signifikant større - på et 5 %-niveau - 

end for de andre typer; (p < 0,0002)). Til dels er det jo selvforklarende, da LV bruger 

størrelsen som et direkte mål for mulighederne for rationel drift og produktion. Men det 

kan også indikere, at store projekter ofte har et andet sigte og andre ressourcer til 

rådighed sammenlignet med mindre projekter – der kan dog ikke ses en klar sam-

menhæng mellem projektstatus og andre af de ovennævnte vurderingsfaktorer. Det er 

ikke overraskende, at den største spredning ses inden for private projekter uden til-

skud, da de ikke (i samme grad) er underlagt et sæt retningslinjer som de andre typer.  

 

Middelvurderingen for offentlig skovrejsning er statistisk set signifikant højere end 

middelvurderingen for private projekter med tilskud (p-værdi = 0,02). Ingen af de an-

dre testede forskelle var signifikante. Resultaterne skal ses i lyset af datamaterialets 

ringe størrelse.  

 

 

 
Figur 5.1. Vurdering af produktionspotentiale i forhold til skovrejsningsstatus (privat – 

med tilskud, privat – uden tilskud og offentlig). 1=meget godt, 2=godt, 3=middel, 

4=dårligt og 5=meget dårligt. Datakilde: Landskabsværkstedet (2010). 
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Figur 5.2. Vurdering af produktionspotentiale i forhold til størrelse af skovrejsningspro-

jekt.  1=meget godt, 2=godt, 3=middel, 4=dårligt og 5=meget dårligt. Antal observatio-

ner = 34. Datakilde: Landskabsværkstedet (2010). 

 

 

Figur 5.3 viser forskellen mellem det gennemsnitlige areal pr. registreret hovedtræart 

for de forskellige skovrejsningstyper i LVs evaluering. Det fremgår tydeligt, at private 

projekter med tilskud har det laveste areal pr. hovedtræart på 2,9 ha, mens offentlige 

projekter til sammenligning er oppe på 43,2 ha. Det kan dels skyldes, at offentlige 

projekter er større end private projekter, hvilket alt andet lige vil give et større areal pr. 

hovedtræart. Men dels skyldes det også, at der benyttes flere hovedtræarter i den 

private skovrejsning – og de blandes mere intimt. 
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Figur 5.3. Det gennemsnitlige areal pr. hovedtræart for de forskellige typer af skov-

rejsningsprojekter beregnet som forholdet mellem antallet hovedtræer for det enkelte 

projekt og projektets størrelse. Fejllinjer angiver én standardafvigelse. Datakilde: 

Landskabsværkstedet (2010). 

 

 

Blandingstyper og vedkvalitet 

På baggrund af sine bevoksningsundersøgelser kommer Nielsen med i alt 14 hoved-

konklusioner/anbefalinger til fremtidige skovrejsningsprojekter, hvoraf fire direkte om-
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Tabel 5.1 viser andelen af de forskellige klassificeringer for de forskellige blandingsty-
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det samlede antal vurderede bevoksninger på 54. Der er forholdsvis stor forskel i an-

dele for typerne. Eksempelvis er kun én monokultur blevet undersøgt mod 20 enkelt-
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Ca. 28 % af de undersøgte bevoksninger vurderes til at have et højt produktionspoten-

tiale, mens ca. 48 % får vurderingen ’Lavt’. Ses der bort fra monokulturen, så klarer 

den kulissevise blandingstype – som også er den mest homogene type (udover mo-

nokulturen) - sig bedst, da 44,4 % scorer ’Højt’, mens 33,3 % scorer ’Lavt’. Den ræk-

kevise blanding klarer sig markant dårligst, idet ingen bevoksninger vurderes ’Højt’, 

mens hele 57,1 % vurderes ’Lavt’. 

 

Tabel 5.1. Relativ fordeling af bevoksninger til klassificering, fordelt på blandingstype. 

Total antal bevoksninger = 54. Datakilde: Nielsen (2012). 

  Produktionspotentiale 

Blandingstype Højt Middel Lavt Alle klass. 

 [%] [%] [%] [%] 

Enkelttrævis 35,0 20,0 45,0 37,0 

Kulissevis 44,4 22,2 33,3 16,7 

Parcelvis 17,6 23,5 58,8 31,5 

Rækkevis 0,0 42,9 57,1 13,0 

Monokultur 100,0 0,0 0,0 1,9 

Alle typer 27,8 24,1 48,1 100,0 

 

 

Ingen statistisk signifikante forskelle kunne påvises mellem enkeltræ-, kulisse- og 

parcelvise blandinger (p-værdier>0,17). Det skal understreges, at det statistiske 

grundlag er usikkert, da det ikke vides i hvilken grad udtaget af bevoksninger er base-

ret på tilfældighed. Endvidere er antallet af observationer fordelt på blandingstyper 

forholdsvis lille og inhomogent.  

 

Bevoksningerne er fordelt til fire jordbundstyper: Ler, sandet moræne, finsand og 

sand. Tabel 5.2 viser fordelingen af vurderingerne over typerne. Det bemærkes, at på 

’sandjord’ klassificeres hele 69,2 % af bevoksningerne som havende et lavt potentiale, 

mens andelen for finsand er 55,0 %. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, 

at 85 % af bevoksningerne på sandede jorde (finsand + sand), der er klassificeret med 

lavt produktionspotentiale har minimum en løvtræsart som hovedtræart.  
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Tabel 5.2. Relativ fordeling af bevoksninger til klassificering af produktionspotentiale, 

for forskellige jordbundstyper. Totalt antal bevoksninger = 54. Datakilde: Nielsen 

(2012). 

 Jordbund Produktionspotentiale 

 Højt Middel Lavt Alle klass. 

[%] [%] [%] [%] 

Ler 30,0 40,0 30,0 18,5 

Sandet moræne 36,4 36,4 27,3 20,4 

Finsand 30,0 15,0 55,0 37,0 

Sand 15,4 15,4 69,2 24,1 

Alle typer 27,8 24,1 48,1 100,0 

 

En statistisk test (p-værdi = 0,02) bekræfter umiddelbart forskellen i andelen af be-

voksninger med højt potentiale mellem sandjorde og lerholdige jordbundstyper (ler + 

sandet moræne). Desværre kan effekterne af blandingstype og jordbund ikke adskil-

les, da de blandingstyper, der generelt klarer sig dårligst, også er de mest hyppige på 

de dårlige jorde. Så skulle der være en effekt af jordbund (koblet med valg af hoved-

træart) kan den ikke skelnes fra effekten af blandingstype. 

 

5.1.2 Natur og friluftsliv 

LV har vurderet naturpotentialet i skovrejsningsprojekterne efter kriterierne: Størrelse, 

beliggenhed/netværk, bevoksningsvariation, flora-/faunavariation og livsbetingelser 

samt særlige forvaltningstiltag. Målet har været at vurdere tilførslen af nye levesteder 

for plante- og dyreliv. Potentialet for friluftsliv er vurderet efter kriterierne: Størrelse, 

beliggenhed, adgangsforhold, vej-/stinet, facilitetsudbud og stemningsindtryk.  

 

Resultaterne for begge potentialer minder noget om resultatet for produktionspotentia-

let. Den offentlige skovrejsning scorer igen højst - 1,8 for natur og 2,0 for friluftsliv i 

gennemsnit. Det er værd at bemærke, at den private skovrejsning uden tilskud vurde-

res bedre end tilskudsstøttede projekter - 2,8 mod 3,4 for naturpotentiale og 3,0 mod 

3,6 for friluftsliv. Igen skal det noteres, at størrelse og beliggenhed spiller en væsentlig 

rolle for resultatet, samtidig med at antallet af observationer er lavt. 

 

Analog med analyserne for produktionspotentiale ses kun statistisk signifikante for-

skelle mellem offentlige og private projekter med tilskud, dog på et betydeligt højere 

signifikansniveau (p-værdi = 0,000004 for natur, p-værdi = 0,00007 for friluftsliv) – dvs. 

meget kraftige indikationer for at de offentlige skovrejsningsprojekter har præsteret 

bedst inden for begge potentialer. 

 

5.1.3 Trade-offs mellem produktion, natur og friluftsliv 

I et forsøg på at kortlægge mulige trade-offs mellem produktion, natur og friluftsliv i 

LVs evaluering er de enkelte potentialer blevet analyseret mod hinanden. Figur 5.4 
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viser naturpotentialet afbildet mod friluftslivspotentiale. Det fremgår, at projekter, der 

vurderes bedst mht. det ene potentiale, ofte også vurderes bedst mht. det andet. Igen 

kan størrelsen af projekterne forklare meget af resultatet, da denne faktor har positiv 

indflydelse på begge potentialer i vurderingen. Hvis produktionspotentialet også ind-

drages i analysen er resultatet stort set det samme mønster.  

 

 

 
Figur 5.4. Vurdering af naturpotentiale mod friluftslivspotentiale. 1=meget godt,  

2=godt, 3=middel, 4=dårligt og 5=meget dårligt. Antal observationer = 34.  

Datakilde: Landskabsværkstedet (2010). 
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6. RESULTATER - DATA FRA NATURSTYRELSEN  
 

6.1. Samlet opgørelse af skovrejsningen 1998-2012 

Det samlede areal, der har modtaget tilsagn i perioden udgør 25.984 ha, hvoraf de 

23.341 ha er bevokset – se Tabel 6.1. Med et samlet antal sager på 3.643 bliver det 

gennemsnitlige areal per sag ca. 7 ha. Det realiserede areal (inkl. ubevoksede områ-

der) for perioden ligger på 18.629 ha (se afsnit 6.1.1). I alt er ca. 458 mio. kr. udbetalt i 

tilskud til skovrejsning. 

 

Tabel 6.1. Samlet opgørelse for den private skovrejsning 1998-2012 for tilsagn givet til 

skovrejsningsstøtte i perioden. Datakilde: Naturstyrelsen (2013c). 

Samlet areal [ha] 25.984 

Samlet antal sager 3.643 

Gns. areal pr sag [ha] 7,1 

Samlet bevokset areal [ha] 23.341 

Gns. bevokset areal pr sag [ha] 6,4 

Samlet realiseret areal [ha] 18.629 

Total udbetaling [mio. kr.] 458,3 

 

6.1.1 Uudnyttede tilsagn 

Som det fremgår af Tabel 6.2 er det ikke alle tilsagn givet til skovrejsningsstøtte, der 

udnyttes af ansøgerne. I perioden 1998-2012 har der i alt været 1.135 sager med 

minimum et uudnyttet tilsagn til et givent tilskud. Eftersom tilsagn givet i 2011 og 2012 

stadig kan udnyttes, da tilplantningsfristen er 2 år fra tilsagnet gives, er det reelle tal 

for sager med uudnyttede tilsagn på nuværende tidspunkt 932. Det svarer til en andel 

på 25,6 % af det samlede antal skovrejsningssager. Dog skal det nævnes, at for eta-

peopdelte sager er fristen for udnyttelse af sidste etape 5 år fra tilsagnsdato – dette er 

der ikke taget hensyn til i nærværende beregninger. Arealmæssigt udgør de uudnytte-

de tilsagn 5.465 ha bevokset areal. Det potentielt realiserbare skovrejsningsareal for 

det bevoksede areal i perioden er således 17.876 ha, mens det realiserede bevokse-

de areal ligger på 16.720 ha. Inkl. ubevoksede arealer bliver den samlede realiserede 

skovrejsning således på 18.629 ha.  
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Tabel 6.2. Uudnyttede tilsagn til skovrejsningsstøtte i perioden 1998-2012 og det dertil 

svarende bevoksede areal. Tilsagn givet i 2011 og 2012 kan stadig udnyttes, da til-

plantningsfristen er 2 år. Datakilde: Naturstyrelsen (2013c).  

Samlet antal sager med uudnyttede tilsagn - 1998-2012 1.135 

Bevokset areal, uudnyttede tilsagn - 1998-2012 [ha] 6.620 

Antal sager med uudnyttede tilsagn - 2011 og 2012* 203 

Bevokset areal, uudnyttede tilsagn - 2011 og 2012 [ha] 1.156 

Antal sager med reelt uudnyttede tilsagn 932 

Andel sager med reelt uudnyttede tilsagn [%] 25,6 

Reelt bevokset areal for uudnyttede tilsagn [ha] 5.465 

* Der er nærmere forklaret forbehold over det angivne antal af uudnyttede tilsagn for 

2011 og 2012 i teksten ovenfor.  
 

6.1.2 Årlig tilplantning 

Figur 6.1 viser den årlige realiserede skovrejsning i perioden 1999-2012. Forløbet har 

været ujævnt over perioden med den største tilplantning i 2007 med 2.223 ha sam-

menlignet med 2005, hvor der kun blev tilplantet 533 ha. Det gennemsnitlige tilplante-

de areal over perioden har været 1.182 ha. Som referencer er indsat to linjer i figuren 

svarende til de krævede årlige tilplantede arealer for henholdsvis målene i Grøn 

Vækst (1.150 ha/år - regnes fra 2009 til og med 2015) og i Danmarks nationale skov-

program (ca. 4.500 ha/år). Mht. til sidstnævnte inkluderer målet også offentlig skov-

rejsning samt privatskovrejsning uden tilskud. Målet fra Grøn vækst er således opfyldt 

over perioden, hvorimod målsætningen fra skovprogrammet langt overstiger det reali-

serede areal - tilplantningsarealet har kun udgjort ca. en fjerdedel af det nødvendige. 

Formelt skal det noteres, at Grøn Vækst - planen først udarbejdedes i 2009. 
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Figur 6.1. Årlig tilplantning for skovrejsning i perioden 1999-2012. De horisontale linjer 

markerer forventede årlige tilplantningsarealer for henholdsvis Grøn Vækst (stiplet 

linje) og Danmarks nationale skovprogram. Datakilde: Naturstyrelsen (2013c). 

 

6.1.3 Arealfordeling af sagerne 

Fordeles de realiserede skovrejsningssager (i alt 2.658) til arealstørrelse er det tyde-

ligt, at sager under 10 ha er dominerende – se Figur 6.2. Arealklassen 0-5 ha er den 

mest hyppige med 1.253 sager, hvorimod klassen med sager over 20 ha kun udgør 38 

sager – heraf seks sager over 50 ha. I forhold til arealandelen udgør klassen 5-10 ha, 

med ca. 47 %, langt den største del – se Figur 6.3. Klasserne 0-5 og 10-15 ha udgør 

som de næstmest hyppige hver især små 20 %. Det skal bemærkes, at opgørelsen 

ikke siger noget om, i hvilken grad de nye skove fungerer som arronderingsskove til 

eksisterende skovarealer. Det vil givetvis være tilfælde for en del af sagerne. 
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Figur 6.2. Fordeling af de realiserede skovrejsningssager til arealklasser (bevokset 

areal). Datakilde: Naturstyrelsen (2013c). 

 

 
Figur 6.3. Relativ fordeling af de realiserede skovrejsningssager til arealklasser (be-

vokset areal). Datakilde: Naturstyrelsen (2013c). 
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ger, der ikke har modtaget tilsagn. Da det vurderes, at træartsfordelingen sandsynlig-

vis ikke adskiller sig mellem sager med tilsagn og sager uden tilsagn, er det valgt at 

benytte opgørelsen til at give et billede af de relative arealstørrelser imellem træarter-

ne ved anlæg. Opgørelsen er baseret på en fordeling af arealet til hovedtræart, såle-

des at hele bevoksningsarealet tilskrives den mest hyppige træart. Til sammenligning 

opgøres træartsfordelingen i NFI´en på baggrund af de målte grundflader for træarter-

ne på de enkelte prøveflader. Derfor må der allerede i udgangspunktet forventes en 

vis forskel mellem opgørelserne. Det skal også nævnes, at tilplantningsplanerne ikke 

har været bindende for ansøgerne. 

 

Egen er den mest benyttede hovedtræart med en andel på 43 % af arealet. Bøg er 

den næstmest benyttede med en andel på ca. 21 %. Den i det danske skovbrug for-

holdsvis sjældent benyttede træart lind, er den tredje mest anvendte træart med en 

andel på små 10 %. Til sammenligning er den hyppigst plantede nåletræart rødgran 

med en andel på ca. 1 %.  

 

 

 
Figur 6.4. Andel af det bevoksede areal for de hyppigst anvendte hovedtræarter i 

skovrejsningen på baggrund af en samlet opgørelse af tilplantningsplaner (inkl. sager 

uden tilsagn). Datakilde: Naturstyrelsen (2013c). 

 

Tabel 6.3 viser den relative fordeling af det samlede skovrejsningsareal til forskellige 

arealanvendelser. I overensstemmelse med Figur 6.4 ses det, at løvtræ udgør ca. 

60 %, mens nål kun udgør ca. 3 %. Skovbryn udgør ca. 21 % af det samlede areal - 

for det bevoksede areal svarer det til en andel på ca. 25 %. Skovbrynsandelen indgår 

ikke i hverken løv- eller nåletræsandelen. 
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Tabel 6.3. Fordelingen af skovrejsningsarealet til anvendelse på baggrund af en sam-

let opgørelse af tilplantningsplaner (inkl. sager uden tilsagn). Datakilde: Naturstyrelsen 

(2013c). 

Gruppe Andel [%] 

I alt nål  3,1 

I alt løv  59,5 

I alt buske  0,1 

Skovbryn  20,5 

Ubevokset  16,6 

Ukultiveret  0,1 

 

At andelen af skovbryn er høj er ikke overraskende set i lyset af det lave gennemsnit-

lige areal per sag – ikke desto mindre må en andel på 25 % vurderes som meget høj. 

Derfor er der udført en supplerende estimering på baggrund af størrelsesfordelingen 

af skovrejsningssagerne. Da de enkelte skoves arronderingsforhold ikke er nærmere 

kortlagt, må der nødvendigvis benyttes nogle antagelser omkring dette forhold. Hvis 

alle skove antages at være perfekt cirkulære og enligt beliggende, opnås et estimat på 

18,7 % ved en gennemsnitlig skovbrynsbredde på 15 m (det gennemsnitlige krav til 

skovbrynsbredde – se Naturstyrelsen (2012)). Estimatet er umiddelbart en nedre 

grænse for andelen af skovbryn, da en cirkel er den geometriske form, der har det 

mindste forhold mellem omkreds og areal. Hvis skovene antages kvadratiske stiger 

andelen til 21,0 %. Generelt vil det være gældende, at jo mere irregulære skovene er, 

desto større vil andelen af skovbryn blive. Således vil ovenstående estimater tendere 

mod den nedre grænse, alt andet lige. Til gengæld må det formodes, at flere af de nye 

skove vil støde op til eksisterende skovarealer og derfor ikke have skovbryn hele ve-

jen rundt. Ergo vil antagelsen om enligt beliggende skove overestimere andelen af 

skovbryn. Endelig er det sandsynligt, at andelen af skovbryn i opgørelsen baseret på 

tilplantningsplanerne vil være højere end den realiserede andel, da sager uden tilsagn 

er medtaget. Mange af disse sager har formentlig ikke fået tilsagn, fordi de enten har 

været under 5 ha (se Naturstyrelsen, 2012) eller ikke har fungeret som arronderings-

skove. Således vil det altså ofte dreje sig om små, enligt beliggende projekter – der vil 

have relativt høje andele af skovbryn. Derfor skønnes det, at den reelle arealandel af 

skovbryn sandsynligvis vil ligge et sted mellem 10-20 % af det bevoksede areal.  

 

6.3. Fordeling af tilskudstyper  

Figur 6.5 viser fordelingen af tilskud til skovrejsning til de forskellige typer af anlægstil-

skud ydet over perioden 1998-2012. Figur 6.6 viser fordelingen for plejetilskud over 

samme periode – arealstørrelserne er ikke additive, da samme areal kan modtage 

flere typer af plejetilskud. Tilskud givet i forbindelse med Østerild-ordningen er udeladt 

fra oversigten, da disse ikke indgår i den traditionelle skovrejsning men anses som 

erstatningsskov i forbindelse med rydningerne i Østerild Plantage. Tilskudstyperne 

med anlæg og pleje af henholdsvis løv- og nåleskov dækker over tilskud givet til 

plantning af skov domineret af en af de to træartsgrupper. ’Ekstensiv plantning’ er en 

anlægstype med en kombination af plantning og naturlig tilgroning. ’Jordbundskort-
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lægning’ (også benævnt ’Lokalitetskortlægning’) er tilskud ydet til jordbundsundersø-

gelser på skovrejsningsarealerne.  

  
Figur 6.5. Størrelse af areal, der er ydet tilskud til for de forskellige typer af anlægstil-

skud. Datakilde: Naturstyrelsen (2013c).  

  
Figur 6.6. Størrelse af areal, der er ydet tilskud til for de forskellige typer af plejetil-

skud. Arealstørrelserne er ikke additive, da samme areal kan modtage flere typer af 

tilskud. Datakilde: Naturstyrelsen (2013c).  

 

 

Figur 6.7 viser arealfordelingen for tilskud givet til henholdsvis anlæg og pleje af løv- 

og nåletræsbevoksninger, ekstensiv plantning samt udlæg af ubevoksede områder - 
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fordelt til de seks lokale arealforvaltningsenheder, som forestår sagsbehandlingen af 

skovrejsningssagerne.  

 

 

  

Figur 6.7. Areal for henholdsvis tilskud til anlæg og pleje af løv og nål, ekstensiv plant-

ning samt udlæg af ubevoksede områder - fordelt til de seks lokale arealforvaltnings-

enheder, som forestår sagsbehandlingen af skovrejsningssagerne. Datakilde: Natur-

styrelsen (2013c).  

 

Af Figur 6.5, 6.6 og 6.7 fremgår det, at tilskud til anlæg og pleje af løvtræsbevoksnin-

ger markant overstiger tilskud givet til anlæg og pleje af nåletræsbevoksninger. Såle-

des er der registreret 21.836 ha med anlæg og pleje af løvskov mod 717 ha med an-

læg og pleje af nåleskov. Det er værd at bemærke, at for enhederne Himmerland og 

Søhøjlandet, der er præget af en høj andel af magre til intermediære jorde, overgår 

arealet med tilskud til løv - henholdsvis 6.816 og 6.264 ha - markant arealet med til-

skud til nål - henholdsvis 208 og 277 ha. Det skal bemærkes, at det i løvtræskulturer 

er tilladt at have op til 25 % indblanding af nåletræer (Naturstyrelsen, 2012).  

 

Det fremgår af Figur 6.5, at tilskud givet til såningskulturer er meget lavt sammenlignet 

med tilskud givet til plantede kulturer – der er kun registreret et areal på 18 ha for an-

læg via såning. Yderligere fremgår det, at hverken tilskud til naturlig tilgroning (12 ha) 

eller til jordbundskortlægning (271 ha) er meget benyttet. Til ekstensiv plantning, der 

kan betragtes som en mellemting mellem plantning og naturlig tilgroning, er givet til-

skud til 757 ha. 

 

6.4. Kontrol af skovrejsning 

Da tilskuddet til skovrejsning med finansieres af EU-midler, skal der efter gældende 

EU-regler udføres kontrol af skovrejsningssagerne. Naturstyrelsen kan kræve hel- 
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eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis det konstateres, at udbetalingen af tilskud er 

sket på et fejlagtigt grundlag (Naturstyrelsen, 2012). EU-reglerne har opsat regler for 

opkrævning af sanktion (ekstra straf-opkrævning på det forkert udbetalte beløb), når 

forseelsen skønnes forsætlig. Skovloven giver mulighed for politianmeldelse hvis for-

seelsen er af tilstrækkelig grov karakter. Der er tale om fysisk kontrol af arealerne for 

de sager, der er udvalgt til kontrol. Udvælgelsen er delvis tilfældig (stikprøvebaseret), 

delvis baseret på en generel risikovurdering af sagerne. Sagsstørrelsen kan eksem-

pelvis være en væsentlig parameter i vurderingen, men parametre til udvælgelse kan 

variere af afhængigt af de observerede fejl. Det bemærkes, at der udover den be-

skrevne stikprøvekontrol desuden, som følge af revisionsbesøg i 2012 fra EU-

Kommissionen, nu skal gennemføres en besigtigelse af samtlige tilskudssager. En del 

af disse besigtigelser vil medføre, at der vil blive udtaget yderligere sager til en mere 

gennemgribende kontrol, som der er tale om i stikprøvekontrollen. 

 

6.4.1 Fordeling af kontrolsager i perioden 

Tabel 6.4 viser fordelingen af kontrolsager på års-/periodebasis over perioden 1999-

2011 samt den angivne kontrolprocent af det totale antal sager (1999-2007). Andelen 

af kontrolsager på årsbasis har ligget på enten 5 eller 10 % af det samlede antal sa-

ger. Det samlede antal sager udtaget til kontrol udgør 505 med et gennemsnit på ca. 

42 sager pr. år. Den gennemsnitlige kontrolprocent over perioden ligger på 5,6 %.  

 

 

Tabel 6.4.  Antal af kontrolsager fordelt på år/kontrolperiode samt den angivne kon-

trolprocent af total antal sager. Datakilde: Naturstyrelsen (2013b). 

År Antal kontrolsager* Angivet kontrol- % ** 

1999 13 10 

2000-2001 31 5 

2001-2002 24 5 

2002-2003 22 5 

2003-2004 19 5 

2004-2005 43 5 

2005-2006 49 5 

2006-2007 58 5 

2007-2008 46  

2008-2009 44  

2010 86  

2011 70  

Gennemsnit 42,1 5,6 

Total 505  

*Datakilde: Naturstyrelsen (2013a). **Datakilde: Naturstyrelsen (2013b). 
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6.4.2 Arealfordelingen af kontrolsagerne 

Figur 6.8 viser størrelsesfordelingen af sagerne efter det af ansøgerne indberettede 

areal. Det samlede areal udgør 4335,0 ha. Klassen 10-20 ha har den markant højeste 

frekvens af sager svarende til ca. 57 % af det totale antal sager. Endvidere udgør 

sager under 20 ha ca. 86 %. Kun knap 2 % sagerne har en størrelse over 50 ha. Ta-

bel 6.5 opsummerer. Arealet af mindste og største sag er henholdsvis 1,3 og 79,6 ha. 

Gennemsnittet ligger på 15,1 ha, hvilket er omtrent dobbelt så stort som det gennem-

snitlige areal for alle sager. At førstnævnte er størst er ikke overraskende, da sager-

nes størrelse kan være en årsag til udvælgelse til kontrol, jf. indledningen til afsnit 6.4. 

 

 

 
Figur 6.8. Fordeling af kontrolsager til arealstørrelse (indberettede arealer). Total antal 

observationer = 288. Datakilde: Naturstyrelsen (2013a). 

 

Tabel 6.5. Arealopgørelse i ha for kontrolsager (indberettet areal).   
Datakilde: Naturstyrelsen (2013a). 

Parameter Areal 

Gennemsnit 15,1 

Minimum 1,3 

Maksimum 79,6 

Totalt areal 4335,0 

Antal observationer 288 

 

6.4.3 Fejl i kontrolsagerne 

I Tabel 6.6 er vist en oversigt over kontrolsagerne på baggrund af kontrolrapporter fra 

perioden 1998-2007. Data er ikke fuldstændig komplet over perioden, grundet mindre 

forskelle i opgørelsesprocedurer mellem de enkelte kontrolperioder. Data for sager 
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med udbetalingsperiode 2007-2008 er ikke medtaget i tabellen, da disse, grundet 

begrænsningerne i tidsmæssige ressourcer, ikke har kunnet gøres tilgængelige i en 

form, der har kunnet indgå i nærværende analyse. Grundet ændringer i 2009 af opgø-

relsesmetoden, som beskrevet i afsnit 4.1.1, er data for sager fra 2009, 2010 og 2011 

ligeledes ikke medtaget i tabellen. 

 

Det gennemsnitlige antal udtagne sager til kontrol pr. år for perioden 1998-2007 har 

ligget på ca. 35, hvor der i gennemsnit er registreret fejl i ca. 28 % af sagerne - med 

en betydelig variation over perioden. Fejl på arealangivelsen forekom i ca. 57 % af 

sagerne med fejl, mens kvalitetsfejl observeredes i ca. 45 % af sagerne med fejl – set 

over perioden som helhed. Det samlede beløb, der er krævet tilbagebetalt i hele eva-

lueringsperioden (1998-2012) er ca. 1,9 mio. kr. svarende til ca. 0,4 % af det samlede 

udbetalte tilskud.  
 
 
Tabel 6.6. Oversigt over kontrolsager for privat skovrejsning med tilskud for perioden 
1998-2007. Data er baseret på en opsamling af sagsrelaterede data på kontrolsager-
ne. Datakilde: Naturstyrelsen (2013b). 
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1998 – 1999 20 10 200 6 30     3   

1999 – 2000 31 10 310 11 35 6 55 5 45 11   

2000 – 2001 24 5 480 6 25 4 67 2 33 5 0 0,9 

2001 – 2002 24 5 480 12 50 7 58 6 50 12 0 1,3 

2002 – 2003 19 5 380 3 16 2 67 1 33 3  0,9 

2003 – 2004 43 5 860 10 23 5 50 5 50 10 0 0,7 

2004 – 2005 49 5 980 10 20 5 50 5 50 10 0 0,8 

2005 – 2006 58 5 1160 12 21 6 50 6 50 12 0 1,0 

2006 – 2007 45 5 900 13 29      1 0,8 

Gennemsnit 34,8 6,1 638,9 9,2 27,7 5,0 56,6 4,3 44,6 8,3 0,0 0,9 

Total 499  5750 83  35  30  66 0  
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7. RESULTATER AF INTERVIEWS, RESULTATER OG 

ANALYSE 
 

7.1. Interviews med tilskudsmodtagere 

I dette afsnit beskrives resultaterne af de kvalitative interviews med 30 lodsejere, der 

har modtaget tilsagn om støtte under tilskudsordningen for privat skovrejsning 1998 – 

2012. Efter ønske fra Naturstyrelsen er en del af interviewene gennemført med lods-

ejere, der har modtaget tilsagn om støtte, men som helt eller delvist ikke har udnyttet 

tilsagnet. For at sikre repræsentativitet er informanterne inden for hver af disse grup-

per udvalgt tilfældigt, samtidig med at der er sikret en bred dækning både geografisk 

og tidsmæssigt. For en nærmere beskrivelse af udvælgelsesproceduren henvises til 

afsnit 4.2. 

 

Stikprøvens sammensætning i forhold til status for udbetalingerne af 1. og 2. rate 

fremgår af Tabel 7.1 og 7.2. Se tabeller i kapitel 4 for en beskrivelse af stikprøvens 

sammensætning i forhold til geografi og tilsagnsperiode. 

 

Tabel 7.1. Oversigt over status for udbetalinger for de 20 informanter, der indgår i 

stikprøven for udnyttede tilsagn. 

Status for udbetalinger Antal informanter 

Begge rater udbetalt 10 

1. rate udbetalt, 2. rate afventer 10* 

* Heraf 2, der forudser problemer med udbetaling af 2. rate 

 

Tabel 7.2. Oversigt over status for udbetalinger for de 10 informanter, der indgår i 

stikprøven for ikke eller kun delvist udnyttede tilsagn. 

Status for udbetalinger Antal informanter 

1. rate udbetalt, 2. rate forældet 1 

Ingen udbetaling af 1. rate* 9 

* Gælder den pågældende tilskudssag eller etape; lodsejeren kan have andre skovrejsningsarealer, hvor 

tilsagnet er udnyttet. 

 

Størrelsen af de støttede arealer, der indgår i stikprøven på 30 tilskudssager, varierer 

ifølge det oplyste mellem 3,4 og 40 hektar, med et gennemsnit på 12 ha. 

 

Det vurderes, at antallet af informanter er tilstrækkeligt til at sikre en repræsentativ og 

rimeligt dækkende beskrivelse af tilskudsmodtagernes bevæggrunde, holdninger til 

ordningen etc. 

 

Interviewene har været struktureret efter følgende hovedtemaer: 

 Tilskudsmodtagernes baggrund og involvering 

 Tilskudsmodtagernes motivation 

 Ordningens udformning 
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 Ordningens administration 

 Forslag til forbedringer 

 

I dette resultatafsnit gives en bred beskrivelse af de fremkomne synspunkter, til dels 

eksemplificeret ved citater fra interviewene. Hvor det er relevant og muligt, er den 

kvalitative beskrivelse suppleret med kvantitative opgørelser baseret på spørgeske-

maundersøgelser fra de tidligere evalueringer af ordningen under Landdistriktspro-

grammet (se afsnit 5.1). 

 

I gennemgangen af resultaterne er den interviewede lodsejer, der har valgt at udnytte 

tilsagnet, men hvor forældelsesfristen for udbetaling af 2. rate er overskredet (jf. Tabel 

2), som hovedregel medregnet i gruppen af tilskudsmodtagere med udnyttede tilsagn 

(se også afsnit 6.2.1.4). Denne gruppe tæller således 21 lodsejere. 

 

Udførlige referater fra de enkelte interviews både for centrale interessenter og til-

sagnsmodtagere er anonymiseret videregivet til Naturstyrelsen.  

 

7.1.1 Tilskudsmodtagernes baggrund og involvering 

Ingen af de 30 interviewede, der indgår i den foreliggende undersøgelse, har en 

forstmæssig baggrund. De interviewede tilskudsmodtagere ejer mellem 5 og 350 hek-

tar jord, med et gennemsnit på 60 ha. Cirka halvdelen har i forvejen lidt skov på deres 

jord (op til 15 ha), og en enkelt ejer 300 ha skov i Sverige. En spørgeskemaundersø-

gelse i forbindelse med midtvejsevalueringen i 2003 viste, at 7 % af de adspurgte 

tilskudsmodtagere havde en skovbrugsfaglig uddannelse. 

 

Så godt som alle de interviewede tilskudsmodtagere har haft konsulenter med skov-

brugsfaglig ekspertise til at varetage opgaven med detailplanlægning, ansøgning og 

tilplantning. Der er dog følgende undtagelser: 

 Én har selv udarbejdet tilplantningsplanen med valg af træarter og antal og 

har derefter fået forskellige firmaer til at stå for tilplantningen over forskellige 

perioder (støttet areal: 35 ha). 

 Én har efter et møde med et konsulentfirma, som virkede ”meget utroværdigt”, 

valgt at klare det hele selv sammen med en skovbrugskyndig bekendt (støttet 

areal: 10 ha). 

 

7.1.2 Tilskudsmodtagernes motivation 

Hvad er den vigtigste grund til at du har deltaget i skovrejsningsordningen? 

Det store flertal af de interviewede angiver, at den primære bevæggrund for deres 

ansøgning om tilskud til skovrejsning er ønsket om at forbedre naturværdierne på 

ejendommen. Dette skyldes dels den rene glæde ved naturen (”jeg ville godt have lidt 

mere natur”, ”skov er sjovere at kigge på” etc.) og hos halvdelen af de adspurgte også 

et ønske om at forbedre jagten. Kun 2 af de 30 informanter angiver de forbedrede 

jagtmuligheder som den primære årsag. 
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Fem af de adspurgte anvender udtrykket ”forbedret herlighedsværdi”. Dette skyldes 

dels, at herlighedsværdi anvendes synonymt med naturværdi; men hos en del af in-

formanterne dækker udtrykket også over, at de mener, at ejendommens værdi øges 

som følge af skovrejsningen. Dette fremstår dog kun som den primære årsag i et en-

kelt specialtilfælde (hvor hensigten var at udstykke en del af gårdens areal til som-

merhuse). 

 

I evalueringerne fra 2006 og 2009 vurderer henholdsvis 65 % og 54 % af de adspurg-

te tilskudsmodtagere, at ejendommens værdi er forbedret som følge af skovrejsnin-

gen. 

 

En femtedel af de interviewede angiver en økonomisk gevinst som den primære årsag 

til, at de valgte at deltage i ordningen. I disse tilfælde er der typisk tale om, at der er 

rejst skov på arealer, der var besværlige eller decideret urentable at dyrke.  

 

Flertallet af de tilskudsmodtagere, for hvem den økonomiske gevinst ikke har været 

det primære, anfører, at det er en forudsætning, at økonomien er i orden – forstået 

således, at de ikke, eller kun i meget begrænset omfang, accepterer økonomiske tab i 

forbindelse med skovrejsningen og de dermed forbundne øgede naturværdier (se 

også næste spørgsmål). 

 

De øvrige bevæggrunde, der er fremkommet ved interviewene, bunder i specielle 

personlige forhold (fx sygdom) eller andre særinteresser (se eksempel ovenfor). Inter-

viewene har ikke afdækket andre motivationsfaktorer af generel karakter. 

 

I hvilket omfang ville du have plantet ny skov, hvis ordningen ikke havde eksisteret? – 

ville den nye skov i givet fald have set anderledes ud (andre træarter, anden struktur, 

andre plantetal)? 

Ved slutevalueringen i 2006 og midtvejsevalueringen i 2009 er tilskudsmodtagerne 

blevet spurgt, i hvor høj grad investeringen og tiltagene var afhængige af tilskuddet. 

Svarene er sammenfattet i nedenstående Tabel 7.3; det ses, at resultaterne af de to 

undersøgelser er meget ens. 

 

Tabel 7.3. Resultater af spørgeskemaundersøgelser fra tidligere evalueringer af til-

skudsordningen for privat skovrejsning. Spørgsmål: I hvor høj grad var investering og 

tiltag afhængige af tilskud? 

 I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Ikke af-

hængige 

Ved 

ikke 

n 

Slutevaluering 2000-

2006 

64 % 23 % 9 % 4 % 0 % 86 

Midtvejsevaluering 

2007-2009 

63 % 22 % 10 % 3 % 1 % 140 
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På grundlag af spørgeskemaundersøgelserne konkluderer de to evalueringer, at kun 

3-4 % af skovrejsnings projekter ville være gennemført uden tilskud, og at ordningens 

dødvægt derfor er lav. Den foreliggende interviewundersøgelse nuancerer dette bille-

de. 

 

Knap halvdelen af de 21 informanter, der har valgt at udnytte tilsagnet, oplyser, at de 

ikke, eller med stor sandsynlighed ikke, ville have rejst skov uden tilskud. Seks til-

skudsmodtagere ville helt sikkert, eller med stor sandsynlighed, også have rejst skov 

uden tilskudsordningen, men i mindre omfang eller over længere tid. Lige så mange 

oplyser, at de med stor sandsynlighed ville have rejst skov i samme omfang, hvis ord-

ningen ikke havde eksisteret. Flere af disse har sideløbende rejst skov uden tilskud 

og/eller oplyser, at de fremover vil rejse skov uden tilskud for at have større frihed 

med hensyn til skovens sammensætning og struktur. En enkelt også med den be-

grundelse, at han vil undgå, at skoven bliver fredskov. 

 

Langt de fleste af de tilskudsmodtagere, der også ville have plantet skov uden tilskud, 

anfører, at skoven ville have set anderledes ud uden tilskudsordningen. Først og 

fremmest ville der være plantet mere nål, især nordmannsgran, men også lærk og 

skovfyr. Nogle tilskudsmodtagere oplyser, at de ville have anvendt færre planter per 

hektar – enten i form af lavere plantetæthed eller i form af flere åbne områder i sko-

ven. 

  

Hvor stor betydning har det haft for dig, at tilskuddets størrelse afhænger af, om om-

rådet er udpeget som positivt eller neutralt skovrejsningsområde? 

Ikke alle de adspurgte tilskudsmodtagere er bevidste om dette, da de har overladt 

arbejdet til konsulenter. Nogle anfører, at det har haft betydning, om området er udpe-

get som positivt eller som neutralt skovrejsningsområde, og ingen af de adspurgte 

siger direkte, at de ikke ville have rejst skov, hvis området ikke havde været positivt. 

Få tilskudsmodtagere beliggende i neutralt område oplyser, at de nok ville have til-

plantet noget før, henholdsvis ville have tilplantet noget mere (16-17 ha i stedet for 10 

ha), hvis området havde været positivt og omfattet af det høje tilskud. 

 

Én af de 9 informanter, der har valgt ikke at udnytte det givne tilskud, anfører, at han 

ville rejse skov, hvis tilskuddet i neutralområder var lige så højt som i positivområder. 

 

Nogle få af de adspurgte nævner, at det er svært at gennemskue, hvorfor et område 

er positivt, neutralt eller negativt og/eller mener, at der burde være ens tilskud for alle. 

 

7.1.3 Tilskudsmodtagernes vurdering af ordningens attraktivitet 

Et flertal af de adspurgte tilskudsmodtagere vurderer, at ordningen som helhed er 

attraktiv, mens omkring en femtedel er mere forbeholdne, og et tilsvarende antal vur-

derer, at ordningen ikke er attraktiv. Der er antydet en tendens til, at tilskudsmodtage-

re under ordninger med 10 eller 20 års indkomstkompensation vurderer attraktiviteten 

højere end lodsejere, der har fået tilskud under senere versioner af ordningen. Data-
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grundlaget er dog for lille, og tilskudsmodtagernes bevæggrunde – herunder vægtnin-

gen af det økonomiske aspekt – er for forskellige til, at dette kan belyses nærmere. 

Flere anfører dog, at tilskuddet er for lille i forhold til hektarstøtten, og to tilskudsmod-

tagere, der begge er under en ordning uden indkomstkompensation, oplyser, at de 

udskyder anmodningen om udbetaling af 2. rate for at forlænge perioden med enkelt-

betaling. 

 

De tilskudsmodtagere, der finder ordningen attraktiv, falder i to grupper. Den ene 

gruppe omfatter lodsejere, som lægger stor vægt på det økonomiske, og som har haft 

et areal, der var besværligt eller urentabelt at dyrke. Den anden gruppe omfatter lods-

ejere, der lægger vægt på natur- og herlighedsværdierne og ser ordningen som et 

middel til at realisere et længe næret ønske om mere skov på ejendommen. En bety-

delig del af sidstnævnte gruppe accepterer i denne forbindelse et mindre økonomisk 

tab på sigt. 

 

Den reducerede indkomst på længere sigt (efter ophør af indkomstkompensation eller 

enkeltbetalinger) er den væsentligste årsag til, at et antal tilskudsmodtagere vurderer 

ordningen som betinget attraktiv eller ikke attraktiv. Yderligere to tilskudsmodtagere 

vurderer, at ordningen ikke er attraktiv som følge af et for stramt regelsæt eller for 

meget bureaukrati – begge ville ønske, de havde rejst skov uden tilskud. 

 

7.1.4 Manglende udnyttelse af givne tilsagn 

En del tilsagnsmodtagere vælger ikke at udnytte tilsagnet om støtte til skovrejsning, 

og et mindre antal vælger ikke at anmode om udbetaling af 2. rate. Årsagerne til dette 

er søgt belyst i denne evaluering; men det viste sig som tidligere nævnt særdeles 

vanskeligt at finde nogen tilsagnsmodtagere inden for denne gruppe, der var villige til 

at lade sig interviewe. Denne del af evalueringen hviler derfor på et relativt spinkelt, og 

måske ikke helt repræsentativt, grundlag. 

 

De gennemførte interviews tegner et meget broget billede af årsagerne til den mang-

lende udnyttelse af tilsagnet. Den eneste begrundelse, der går igen hos flere infor-

manter, er den økonomiske: at forholdene ændrede sig, efter at ansøgningen var ind-

givet, således at det bedre kunne betale sig at lade være med at rejse skov. Dette 

økonomiske aspekt understreges af lodsejernes svar på spørgsmålet om, hvad der 

skulle til for at få dem til at rejse skov i dag (se afsnit 6.2.1.8). 

 

Begrundelserne fremgår i øvrigt af disse citater fra de 9 interviews: 

 De (konsulenterne) havde lavet det forkert. Og derfor kunne jeg få en større 

indkomst ved at lade være, fordi jeg havde en god forpagter. 

 Jeg havde fået tilsagn om at plante 5 ha skov, men fandt først senere ud af, at 

de skulle være sammenhængende. Jeg ønskede at plante små remiser. 

 Jeg ville udstykke et areal til sommerhuse, som skulle medfinansiere skov-

rejsningen; men krisen gjorde, at projektet stoppede. 
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 Jeg kunne ikke overskue det, da det kom til stykket. Plejen af skoven ville tage 

for meget tid. 

 Mine børn skal overtage jorden engang, og jeg ville ikke binde mig til fred-

skovspligt på deres vegne. 

 Ordningen ændrede sig, inden jeg fik svar, og derfor var den ikke længere at-

traktiv. Har i stedet halvt korn og halvt pil, fordi den nye tilskudsordning om 

flerårige energiafgrøder var mere attraktiv. 

 Vi fik tilsagn på 35 ha, men valgte kun at rejse skov på 30 ha. Prisen på jor-

den falder drastisk, når der plantes skov, og vi turde ikke rejse på alle 35 ha 

pga. jordpriserne. 

 Der skete en fejl hos konsulenten, så ansøgningen gik tabt. Havde oprindelig 

fået tilsagn på 5 ha, men fik afslag, da jeg søgte igen. Nu synes jeg, det er for 

besværligt at ansøge og tilplante og har droppet tanken. 

 Priserne på korn er steget siden, så det kunne bedre betale sig at lade være. 

 

En enkelt af de interviewede lodsejere har ikke ansøgt om udbetaling af 2. rate inden 

for tidsfristen (8 år ved plantning og 12 år ved såning, regnet fra datoen for 1. indbe-

retning). Det var dog tydeligt ved interviewet, at den pågældende tilskudsmodtager 

ikke var opmærksom på forældelsesfristen, som det fremgår af følgende citat: ”Jeg 

har ikke fået udbetalt 2. rate endnu, for skoven skal have en vis højde, og jeg vurde-

rede selv, at den skulle have lidt længere tid. Jeg regner dog med at ansøge om 2. 

rate senere i år”. 

 

Yderligere to tilskudsmodtagere frygter, at det ikke vil være muligt for dem at få udbe-

talt 2. rate. Årsagerne hertil er følgende: 

 Naturstyrelsen har givet tilskud til at sætte dådyr ud i området, og de æder 

træerne. Hegning har ikke hjulpet, da dyrene hopper over og bliver fanget inde 

i skovrejsningsområdet. ”Vi ender sikkert med at skulle betale det hele tilbage, 

og så har jeg brugt penge på rådgivere m.v.” 

 Nogle af træerne er gået ud, fordi jorden var for fugtig, og området måtte gen-

plantes. ”Ellers står jeg selv med det nu, for vi har jo brugt alle pengene”. 

 

7.1.5 Tilskudsmodtagernes vurdering af ordningens udformning 

Vurderet som helhed udtrykker tilskudsmodtagerne ganske stor tilfredshed med ord-

ningen. Selvfølgelig kunne en del ønske sig et højere tilskud og en større fleksibilitet – 

især hvad angår arealkravene og mulighederne for dispensation til at rejse skov i om-

råder, hvor skovrejsning er uønsket – men gennemgående vurderer tilskudsmodta-

gerne, at ordningens bestemmelser er hensigtsmæssige. En enkelt af de interviewede 

tilskudsmodtagere (som frygter for 2. rate) mener dog, at ordningen som helhed er 

uhensigtsmæssig og burde nedlægges. 

 

Tilskudsmodtagernes vurdering af ordningens hensigtsmæssighed er også belyst ved 

de spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget under midtvejs- og slutevalueringerne 
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af Landdistriktsprogrammet. Resultaterne fra de seneste af disse evalueringer er vist 

nedenfor (Tabel 7.4 og 7.5). 

 

Tabel 7.4. Resultater af spørgeskemaundersøgelse fra slutevalueringen 2000-2006 

vedrørende tilskudsmodtagernes vurdering af hensigtsmæssigheden af forskellige 

elementer af skovrejsningsordningen. Antal respondenter: 86. 

Hvor hensigtsmæssigt vur-

derer du...? 

Meget 

hensigts-

mæssigt 

Hensigts-

mæssigt 

Uhensigts-

mæssigt 

Meget 

uhensigts-

mæssigt 

Ved 

ikke 

Krav til indhold, udformning 

og kvalitet 

3 % 49 % 8 % 0 % 40 % 

Krav om at skovrejsnings-

arealer pålægges fred-

skovspligt 

20 % 56 % 17 % 1 % 6 % 

Krav til minimum arealstør-

relse, hvortil der ydes til-

skud 

16 % 52 % 24 % 6 % 1 % 

Typer af tilskudsberettigede 

tiltag 

5 % 47 % 3 % 0 % 45 % 

Tilskudsstørrelser og -satser 6 % 55 %  14 % 2 % 23 % 

Ordningens generelle ind-

retning 

23 % 49 % 10 % 1 % 16 % 

 
 

Tabel 7.5. Resultater af spørgeskemaundersøgelse fra midtvejsevalueringen 2007-

2009 vedrørende tilskudsmodtagernes vurdering af hensigtsmæssigheden af forskelli-

ge elementer af skovrejsningsordningen. Antal respondenter: 140. 

Hvor hensigtsmæssigt vur-

derer du...? 

Meget 

hensigts-

mæssigt 

Hensigts-

mæssigt 

Uhensigts-

mæssigt 

Meget 

uhensigts-

mæssigt 

Ved 

ikke 

Krav om at skovrejsnings-

arealer pålægges fred-

skovspligt og lever op til 

skovloven 

36 % 42 % 12 % 2 % 7 % 

Krav til minimum arealstør-

relse, hvortil der ydes til-

skud 

11 % 24 % 36 % 15 % 14 % 

Typer af tilskudsberettigede 

tiltag 

12 % 43 % 7 % 0 % 38 % 

Tilskudsstørrelser og -satser 21 % 50 %  20 % 1 % 8 % 

 

Det ses, at den gennemgående positive vurdering af ordningen også er tydelig i de 

tidligere evalueringer. Dog vurderer et flertal af respondenterne ved midtvejsevalue-

ringen i 2009, at kravene til minimum arealstørrelse er uhensigtsmæssige. Dette er 

også et tema for flere af de interviewede i nærværende evaluering (se nedenfor). 
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De gennemførte interviews har identificeret følgende områder, hvor mere end én af de 

adspurgte tilskudsmodtagere har kritiske bemærkninger til ordningens bestemmelser: 

Træarter. Der efterlyses et større udvalg af tilladte træarter (især nåletræer) og pro-

venienser. 

Differentiering af tilskud løv/nål. Adskillige tilskudsmodtagere nævner dette punkt, 

men ud fra forskellige synspunkter. Nogle roser det højere tilskud til løv (”..så man får 

skubbet folk”; ”måske burde forskellen være endnu større”), mens andre efterlyser 

højere tilskud til nål. En enkelt mener, at hvis man planter det, der passer til jordbun-

den, burde det udløse samme tilskud overalt. 

Skovens størrelse. Der er relativt bred enighed om at efterlyse større fleksibilitet (se 

også Tabel 7.4 og 7.5). Ud over at der generelt ønskes bedre mulighed for at tilplante 

flere små skovstykker, som tilsammen opfylder arealkravet, klager flere tilskudsmod-

tagere over, at kravet om minimumsbredde har gjort det vanskeligt at tilpasse skoven 

til de naturgivne forhold. 

Skovbryn. Nogle tilskudsmodtagere finder kravene besværlige, og en enkelt foreslår, 

at kravene til skovbrynets bredde reduceres for små skove. 

Plantetal. Kravet til minimums-plantetal pr. hektar vurderes som for højt i forhold til, at 

skovrejsningens primære formål ikke er at skabe produktionsskov. 

Ammetræer. Flere tilskudsmodtagere er utilfredse med bestemmelserne vedrørende 

ammetræer (”..antallet af ammetræer og hvilke arter, man skulle bruge – det er et 

helvede i dag”). Det foreslås, at der udarbejdes en plejeanvisning for de første 10 år, 

fx om hvornår man bør fjerne ammetræerne. 

Skånsom jordbearbejdning. Der er en vis utilfredshed med, at der som hovedregel 

ikke må dybdepløjes på gode jorder (” der kommer for meget ukrudt”; ”det forringer 

planternes vækst”). Det anføres desuden, at tilskuddet til skånsom jordbearbejdning 

ikke står mål med det ekstra arbejde. 

Ingen bekæmpelsesmidler. Flere udtrykker glæde over muligheden for støtte til pe-

sticidfrit anlæg og pleje. Som for skånsom jordbearbejdning anføres dog, at det ekstra 

tilskud er alt for lille i forhold til merarbejdet. 

 

Også tilsagnsmodtagere, der har valgt ikke at udnytte tilsagnet, er blevet spurgt om 

deres syn på ordningens udformning. En del af disse har ikke nogen mening derom; 

men flere af de øvrige nævner – ud over at tilskuddet burde være højere – at kravene 

om en minimumsstørrelse på 2 ha og højst 100 m mellem skovstykkerne virker som 

en barriere. 

 

7.1.6 Tilskudsmodtagernes vurdering af vejlednings- og informationsindsatsen 

Et stort flertal af de adspurgte tilskudsmodtagere føler sig velinformerede om ordnin-

gen, enten gennem information fra Naturstyrelsen eller via deres konsulenter; en ne-

gativ eller forbeholden vurdering af ordningen skyldes altså som hovedregel ikke 

manglende information. Én af tilskudsmodtagerne opfordrer Naturstyrelsen til at øge 
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informationsindsatsen – vise hvor nemt, det egentlig er – så ville man få nogle flere 

med. 

 

Fire af de adspurgte føler sig dårligt eller utilstrækkeligt informerede: En tilskudsmod-

tager oplevede, at et mellemliggende areal blev inddraget i ordningen, uden at han var 

informeret om, at det ville ske. En anden efterlyser mere information om ”krydsfeltet 

mellem landbrug og skovbrug” og om, hvad man reelt mister af indtægt. Endelig føler 

to tilskudsmodtagere sig mere eller mindre svigtet af konsulentfirmaet. 

 

Omkring halvdelen af tilskudsmodtagerne har ingen mening om den skriftlige vejled-

ning – de kan ikke huske den eller overlod det hele til konsulenten. De øvrige er helt 

overvejende positive (”vejledningen er fin”). Enkelte synes måske, at der står lidt for 

meget, men er på den anden side godt klar over, at det næppe kan være anderledes, 

hvis vejledningen skal være rimeligt fyldestgørende. Der er ingen konkrete forslag til 

ændringer af indholdet. 

 

Vejlednings- og informationsindsatsen er også blevet vurderet ved de tidligere midt-

vejs- og slutevalueringer. Disse vurderinger er overvejende positive (66 – 81 % finder 

den generelle informationsindsats tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende; 74 – 80 

% finder det skriftlige vejledningsmateriale tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende) 

og falder således i tråd med den foreliggende evaluering.  

 

I denne sammenhæng skal de tidligere vurderinger dog tages med visse forbehold, 

idet der ikke er skelnet mellem tilskudsmodtagere under ordningen for privat skovrejs-

ning og de øvrige skovbrugsrelaterede støtteordninger. Da skovrejsningsordningen i 

modsætning til de øvrige skovbrugsordninger i høj grad er rettet mod jordbrugere, der 

ikke i forvejen er skovejere, kan det ikke afvises, at tilskudsmodtagere under denne 

ordning afviger fra det generelle billede. 

 

7.1.7 Tilskudsmodtagernes vurdering af ordningens administration 

Det store flertal af de adspurgte tilskudsmodtagere har ingen personlig mening om 

dette spørgsmål, da de har haft konsulenter til at varetage det administrative. På den-

ne baggrund er der generelt god tilfredshed. Enkelte nævner, at de i tvivlsspørgsmål 

har henvendt sig til Naturstyrelsen og har fået god hjælp fra den lokale enhed. De få 

tilfælde, hvor en tilskudsmodtager har oplevet administrative problemer, må vurderes 

som specialtilfælde (fx foranlediget af konsulentens konkurs). 

 

Som tidligere nævnt har to af de interviewede tilskudsmodtagere selv varetaget alt 

arbejde vedrørende ansøgningen, og deres vurdering er naturligvis særlig interessant 

i denne sammenhæng. Den ene oplevede ingen problemer, idet han blev vejledt af en 

”yderst kompetent herre” fra Oksbøl Distrikt. Den anden klager over, at det har været 

meget svært at finde frem til de rigtige personer, der kunne hjælpe ham, og at admini-

strationen skal være mere gennemsigtig og fleksibel. I sidstnævnte tilfælde synes 
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størstedelen af problemerne at skyldes, at en stor del af det areal, han ønskede at 

tilplante, lå i et område, hvor skovrejsning var uønsket. 

 

Nogle få tilskudsmodtagere udtrykker usikkerhed vedrørende udbetalingsproceduren. 

Det anføres således, at det er vanskeligt at finde ud af, hvordan man skal ansøge om 

2. rate, og at der kun burde være én instans, der udbetaler tilskud (og ikke som nu, 

hvor anmodning om visse dele af støtten skal sendes til NaturErhvervsstyrelsen). 

 

Der er delte meninger om papirarbejdet. Nogle synes ikke, det har været besværligt, 

mens andre finder, at det er voldsomt meget papir og ville foretrække en digital løs-

ning. 

 

Skovordningernes administration er også vurderet ved de tidligere evalueringer. Re-

sultaterne er som hovedregel præsenteret for skovordningerne under ét, og det er kun 

ved slutevalueringen 2000-2006, at vurderingen for et enkelt evalueringsspørgsmåls 

vedkommende er opgjort separat for de enkelte ordninger. Dette resultat er vist i Tabel 

7.6. 

 

Tabel 7.6. Tilskudsmodtagernes samlede vurdering af administrationen af ordningen 

for privat skovrejsning. Data fra slutevalueringen af Landdistriktsprogrammet 2000-

2006. 

Slutevaluering 2000-

2006 

I høj 

grad 

effektiv 

I nogen 

grad 

effektiv 

I mindre 

grad 

effektiv 

Ikke 

effektiv 

Ved 

ikke 

n 

Administrationens 

effektivitet 

31 % 38 % 16 % 3 % 10 % 86 

 

Den lave ”ved ikke” procent i 2006 er bemærkelsesværdig, set i lyset af, at hovedpar-

ten af de adspurgte tilskudsmodtagere i nærværende evaluering ikke mente sig i 

stand til at vurdere ordningens administration. 

 

7.1.8 Tilskudsmodtagernes forslag til forbedring af ordningen 

Dette spørgsmål integrerer på sin vis flere af de foregående spørgsmål, og der er 

derfor ikke fremkommet meget nyt under denne afsluttende del af interviewet. Svare-

ne tjener dog til at understrege, hvilke punkter informanterne anser for de vigtigste. 

 

Genindførelse af 20 års indkomstkompensation står højt på ønskelisten hos en bety-

delig del af de adspurgte tilskudsmodtagere. Alternativt bør arealtilskuddet være det 

samme, uanset om det er landbrug eller skovbrug, eller det skal på anden vis sikres, 

at der ikke er så stor forskel på indkomsten ved at have landbrugsjord og ved at have 

skov. 

 

En del ønsker også bedre muligheder for at plante mindre skovstykker, jf. afsnit 

6.2.1.5. De hyppigste begrundelser herfor er (1) at de mindre områder kan fungere 

som trædesten mellem større skovområder og derved skaber sammenhæng mellem 
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områderne for dyrene, og (2) at der herved bliver bedre mulighed for at tilpasse sko-

vene til de naturgivne forhold. 

 

Endelig er der flere, der efterlyser større fleksibilitet mht. tilladte træarter, og to, der 

ønsker lempelser eller fleksibilitet mht. kravene til plantetal og -højde ved 2. rate. 

 

Herudover er der ingen forslag til forbedringer, der nævnes af mere end én af de ad-

spurgte tilskudsmodtagere. 

 

Spørgsmålet om forslag til forbedringer af ordningen er også stillet til de tilsagnsmod-

tagere, der har valgt ikke at udnytte tilsagnet. Det er bemærkelsesværdigt – men må-

ske ikke overraskende – at forslagene fra denne gruppe i væsentlig større udstræk-

ning fokuserer på ordningens økonomiske aspekter end for gruppen der har udnyttet 

tilsagnene. Stort set samtlige, der har besvaret spørgsmålet, foreslår at tilskudssat-

serne hæves. Tre af de 9 informanter ønsker, at udbetalingerne af tilskud skal ske, 

lige så snart man som lodsejer har haft udgiften (dette forslag er ikke nævnt af en 

eneste af de 21 informanter, der har udnyttet tilsagnet). Ellers er der ikke fremkommet 

nogen nye forslag til forbedringer af ordningen fra denne gruppe. 

 

Hvad skulle der til for at få dig til at rejse yderligere 5 ha skov i dag? 

Dette spørgsmål er nært knyttet til det foregående og tjener til at afdække nogle barri-

erer for yderligere skovrejsning. 

 

Det hyppigst fremførte svar fra gruppen af tilskudsmodtagere er, at de skulle have 

noget mere jord (”men naboen vil ikke sælge”). Svaret er naturligvis aldeles uforplig-

tende, men antyder dog en generel tilfredshed med ordningen blandt denne gruppe.  

 

Lige så mange, dvs. omkring en tredjedel af de adspurgte, anfører dog forbedret øko-

nomi som en forudsætning for yderligere skovrejsning. Blandt denne gruppe ønsker 

cirka halvdelen, at ordningen med 20 års indkomstkompensation genindføres (”ellers 

bliver det poppel til flis”), mens de resterende ønsker, at retten til hektarstøtte (enkelt-

betaling) bevares, eller at det på anden måde sikres, at indkomstforholdene før og 

efter tilplantningen er sammenlignelige. 

 

For nogle synes heller ikke en forbedret økonomi at kunne motivere til yderligere skov-

rejsning. To af de adspurgte anfører, at det nuværende areal svarer til, hvad de kan 

magte, mens det for andre to er vigtigt at undgå, at yderligere arealer bliver bundet 

som fredskov. De øvrige begrundelser for at afstå fra yderligere skovrejsning er indivi-

duelle og bunder til dels i personlige forhold. 

 

Blandt de tilsagnsmodtagere, der har valgt ikke at udnytte det givne tilsagn, er de 

økonomiske krav (varigt tilskud, samme økonomi før og efter tilplantningen) som for-

ventet langt de hyppigste. En enkelt oplyser dog, at han ville rejse skov, hvis arealkra-

vet blev lempet, så det var muligt at få tilskud til flere småplantninger. Enkelte i denne 
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gruppe ville slet ikke kunne lokkes til at rejse skov i dag, med tilsvarende begrundelser 

som for gruppen af tilskudsmodtagere (for meget arbejde, for uoverskueligt). 

 

7.2. Interviews med centrale interessenter 

I de følgende afsnit beskrives resultaterne af de kvalitative interviews med 10 centrale 

interessenter, som er udvalgt i dialog mellem evaluator og projektets styregruppe. De 

10 interessenter omfatter erfarne sagsbehandlere og andre nøglepersoner i Natursty-

relsen og repræsentanter for interesseorganisationer med sæde i Skovrådet. For en 

nærmere beskrivelse af interessenterne henvises til afsnit 4.2. 

Det vurderes at de centrale interessenter repræsenterer nøglepersoner i forhold til 

ordningen og dækker de centrale interesseområder i forhold til ordningen. De har alle 

en stor erfaring med ordningen, hvoraf flere har været involveret i ordningen og dens 

udvikling gennem hele den evaluerede periode.  

 

Interviewene har været struktureret efter fire hovedtemaer, som fremgår nedenfor: 

 Informanternes baggrund og involvering 

 Ordningens relevans, effekter og sammenhæng ift. skovpolitiske mål 

 Ordningens administration 

 Forslag til forbedringer  

 

 

Der gives i det følgende en bred beskrivelse af de fremkomne synspunkter under 

hvert hovedtema. Beskrivelserne er eksemplificeret ved brug af citater fra interviewe-

ne, hvor det findes relevant. Hvor det ligeledes er muligt og relevant, er den kvalitative 

beskrivelse suppleret med kvantitative opgørelser baseret på spørgeskemaundersø-

gelser fra de tidligere evalueringer af ordningen under Landdistriktsprogrammet (se 

afsnit 5.1).  

 

7.2.1 Informanternes baggrund og involvering 

De interviewede kan opdeles i to referencegrupper af centrale aktører. Den første 

gruppe består af 5 interessenter fra Naturstyrelsen, der gennemsnitlig har 16 års ar-

bejdserfaring med ordningen for privat skovrejsning. To af de interviewede er med-

lemmer af projektets styregruppe.  De resterende informanter har sagsbehandlererfa-

ring, hvor tre til dagligt sidder og administrerer ordningen decentralt. Den sidste infor-

mant er forhenværende sagsbehandler i Naturstyrelsen, og er i dag pensioneret.  

 

Den anden gruppe består af repræsentanter for interesseorganisationer med sæde i 

Skovrådet. Det gælder for alle interviewede i denne gruppe, at de har væsentlig erfa-

ring med vejledningen, tilpasninger til ordningen og de dertil hørende lovbekendtgø-

relser, idet de som organisationer og foreninger er blevet hørt ved udkast til ændrin-

ger. To af informanterne arbejder til daglig med konsulentydelser inden for skovbrugs-

faglig ekspertise. En tredje informant er afdelingschef for skovrejsning, men har der-

udover fem års praktisk erfaringen inden for feltet. De to sidste repræsentanter arbej-

der til dagligt med skovrejsningsprojekter.  
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7.2.2 Informanternes vurdering af ordningens relevans, effekter og sammenhæng ift. 

skovpolitiske mål 

 

Ordningens relevans 

Alle de interviewede, der indgår i den foreliggende undersøgelse, mener, at ordningen 

er meget relevant fordi den sikrer plantning af skov. Dog mener en enkelt informant, at 

”bagsiden” ved ordningen er, at man ”i nogle tilfælde dog kan se, at det har været for 

tilskuddets skyld og ikke for at få en god skov”. 

 

Der anføres en række grunde til denne opfattelse. Relevansen vedrører blandt andet, 

at der bliver rejst skov, der ellers ikke ville være blevet realiseret, at der skabes natur 

på arealer, hvor landbrugsdrift ikke er optimal eller ønskelig, at der sikres grundvands-

ressourcer og at det er et væsentligt bidrag til skovpolitiske mål, som det er beskrevet 

nedenfor. 

 

Effekter af ordningen 

Ved interviewene blev der beskrevet både kortsigtede og langsigtede effekter, direkte 

og afledte effekter. Der blev næsten udelukkende beskrevet direkte positive effekter af 

ordningen. Negative effekter vedrørte reelt forhold, hvor der var mulighed for forbed-

ringer af ordningen, som det er beskrevet nedenfor i afsnit 6.2.2.4. 

 

Blandt effekter næsten alle interviewede fremhæver, er at der sker plantning af skov 

og konvertering af landbrugsarealer, hvor driften typisk ikke er optimalt til naturarealer. 

De landskabelige værdier øges typisk både for den enkelte lodsejer og for samfundet 

som helhed. I forhold til de rekreative gevinster er der ikke enighed i blandt de inter-

viewede. En tredjedel finder, at ordningen medfører øgede rekreative værdier, mens 

en tredjedel mener, at det er svært at tale om en gevinst, idet mange lodsejere ikke er 

interesseret i offentlig adgang, og de rekreative værdier derfor bliver beskedne for den 

enkelte borger. Den sidste tredjedel nævner slet ikke de rekreative formål, som en 

effekt af ordningen.  

 

Blandt effekter der fremhæves er ligeledes sikring af drikkevandsressourcer, produkti-

on af træ og CO2 ophobning, forbedring af levevilkår for arter tilknyttet skov og øgning 

af antallet af spredningskorridorer i landskabet. I forhold til biodiversitet er det dog fra 

flere vurderet, at denne først opnås på længere sigt selvom etableringen af skoven 

umiddelbart betyder reduktion af anvendelse af næringsstoffer og pesticider sammen-

lignet med den hidtidige landbrugsdrift.  

 

For den enkelte lodsejer er incitamentet for at rejse skov, at det øger jagtmulighederne 

på arealet, selvfølgelig en af de åbenlyse effekter.  
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En enkelt negativ effekt der blev fremhævet, udover de nævnte forslag til forbedringer 

af ordningen, var synspunktet at det ud fra en forstmæssig vurdering i flere tilfælde 

blev ”grimme skove” der blev resultatet af plantningen.  

 

Sammenhæng med ordningens mål 

Formålet med skovrejsningsforanstaltningen er som beskrevet helt overordnet at 

fremme privat skovrejsning på tidligere landbrugsjord og øge det danske skovareal. 

Det er underliggende mål at fremme træproduktion, mulighederne for friluftsliv, øge 

biodiversitet og sikre miljøbeskyttelse herunder grundvandsressourcer.  

 

Det var generelt holdningen hos de interviewede, at ordningen levede godt op til må-

lene, og det blev fremhævet at der blev sikret en forøgelse af skovarealet. De regler 

der gælder for skovrejsningsprojekterne støtter, at de etablerede skove bliver bære-

dygtige og robuste. Dette forhold er nærmere vurderet andetsteds i denne rapport. De 

særlige mål omkring konvertering til løvtræsbevoksninger og sikring af velegnede 

skovbryn fremmes ligeledes af ordningens opbygning.  

 

Sammenhæng med overordnede skovpolitiske mål 

De overordnede skovpolitiske mål har haft væsentligt indflydelse på ordningens ud-

formning, så det kan være svært at adskille de to mål niveauer. I forhold til overordne-

de skovpolitiske mål bliver det dog fremhævet, at ordningen er udformet, så der sikres 

bæredygtige og robuste skove med hovedvægt på løvtræer og med varierende skov-

bryn med landskabelig værdi. 

 

Ordningen støtter målet med fordobling af skovarealet, selvom tilplantningen ikke sker 

i et omfang, der er tilstrækkeligt til at opfylde målet for den evaluerede periode.  

 

7.2.3 Informanternes vurdering af ordningens administration 

Som det fremgår, kan de interviewede personer opdeles i to hovedgrupper, der hen-

holdsvis udgør en del af administrationen og en del af ”brugergruppen”, Dette afspej-

les selvfølgelig i de synspunkter, der fremkommer.  

 

Grundlæggende er der enighed om, at administrationen er velfungerende, men i beg-

ge de nævnte grupper af interviewede personer er der adskillige forslag til forbedrin-

ger, forenkling og ensretning af administrationen. Det bliver af flere beskrevet, at ord-

ningen til at starte med fremstod som relativt enkel, men at den gennem tiden har 

udviklet en stadig større kompleksitet, blandt andet affødt af påvirkninger fra EU. 

 

Det vurderes fra flere af brugerne, at det virker som om fortolkningen af reglerne er 

noget uens mellem styrelsens enheder, men at specielt sagsbehandlingstider og ud-

pegningsmetoden for positive og neutrale skovrejsningsarealer varierer for meget 

mellem kommunerne. Det gælder i særdeles sagsbehandlingstiden i kommunerne 

omkring eventuelle nødvendige dispensationer ift. naturbeskyttelseslov, museumslov 

m.v.  
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Der er fra enkelte udtrykt ønske om andre deadlines for indsendelse af ansøgninger, 

”det burde ligge i både forår og efterår, f.eks. 15. maj og 15. december”.  

Der blev af 2 udtrykt behov for længere tid mellem vejledning og deadline for ansøg-

ningerne, der i nogle tilfælde har ligget alt for tæt. ”Udsendelsen burde senest ske 6 

måneder før ansøgningsfrist”. 

 

Der er udtrykt flere mangler ved den digitale indsendelse af ansøgninger (Virk DK), 

henholdsvis databasen ”TILSKOV”. Da der foregår en revision af IT-systemerne, som 

en reaktion på erfaringer med systemerne vil rapporten her ikke gå nærmere ind på 

mulighederne her, bortset fra at understrege det udtrykte behov for at IT-siden forbed-

res.  

 

Det blev fra fleres side fremhævet at EU kontrol og retningslinjer har gjort administra-

tionen tungere, kontrollen udvidet og de administrative regler sværere at håndtere.  

 

Fra de interviewede personer, der indgår i administrationen, blev effekten af ERFA 

grupper og udstationering på enhedskontorerne for nye medarbejdere fremhævet som 

meget positive aktiviteter/tiltag. Der blev herunder fra to anført, at der kunne være 

mulighed for at reducere antallet af enhedskontorer yderligere så det måske kom ned 

på halvdelen (3) i forhold til den nuværende opbygning af administrationen.  

  

7.2.4 Informanternes forslag til forbedringer 

Undervejs i processen, er de centrale interessenter kommet med forslag til forbedrin-

ger til ordningen. Nogle af disse forslag her vil præsenteret i dette afsnit, en mere ud-

dybende gennemgang kan ses i bilag 7.  

 

Vedr. tilskuddet ønskes det, at det økomimiske incitament forstærkes, dette kan evt. 

gøres ved at genindføre 10 års kompensationsreglen. I forhold til udpegningsområdet 

menes det, at der bliver lavet et nyt udpegningssystem, hvori der kun udpeges ”skov-

rejsning” og ”skovrejsning uønsket”. Omkring skovrejsnings størrelse og beliggenhed 

mener interessenterne, at en nedsættelse af minimumsreglen på 5 ha, evt. til 2 ha, 

samt at der ikke stilles de samme krav til sammenhængende natur, vil medføre flere 

ansøgere. Derudover bør det også være nemmere, at rejse skov inde for diverse be-

skyttelseslinjer, samt de 30 og 15 m mod skel, bør kunne tilplantes ved naboens ac-

cept.  

Med hensyn til plantetal og arter anbefaler interessenterne, at listen med buske og 

træer i forhold til skovbryn udvides, og der bør indføres krav om hovedtræartens pro-

centvise udbredelse. Der er også kommet anbefalinger i forhold til administrationen, 

herunder foreslås det at deadline for ansøgninger, bør ligge i efteråret eller både 15/5 

og 15/12, det anbefales også, at det administrative system TILSKOV bliver erstattet af 

et nyt, eller at der blot bliver udarbejdet en manual til det eksisterende TILSKOV.  
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8. RESULTATER FRA MÅLINGER I DANMARKS SKOVSTA-

TISTIK 
 

8.1. Areal resultater 

Der var i alt 3.861 af skovstatistikkens prøveflader målt i perioden 2002-2013, der lå 

indenfor ejendomme hvor der var blevet udbetalt støtte til skovrejsning. Den største 

andel af disse lå i Midtjylland (1.510) og Syddanmark (1.150) – se Tabel 8.1. Af disse 

prøveflader, var 667 prøveflader beliggende i skov og 104 var beliggende på andre 

træbevoksede arealer, vurderet ud fra luftfotos (dette inkluderer ikke de supplerende 

prøveflader).  
 

Tabel 8.1. Samlet antal prøveflader der ligger inden for ejendomme, hvor der er fore-

taget skovrejsning fordelt på regioner og skovstatistikkens måle år. Datakilde: NFI. 

År I alt Hoved-
staden 

Midt-
jylland 

Nord-
jylland 

Sjælland Syd-
danmark 

I alt 3.861 92 1.510 653 456 1.150 

2002 226 4 86 38 22 76 

2003 220 6 97 24 25 68 

2004 295 8 96 72 43 76 

2005 322 17 135 41 29 100 

2006 348 10 151 68 48 71 

2007 293 4 147 27 47 68 

2008 322 2 102 73 38 107 

2009 369 5 146 59 36 123 

2010 334 14 119 61 24 116 

2011 351  148 80 40 83 

2012 352 6 134 50 45 117 

2013 429 16 149 60 59 145 

 

Af det samlede antal prøveflader var 485 beliggende indenfor ejendomme, hvor der 

var udbetalt støtte til skovrejsning og lå samtidig inden for områder, hvor der var kon-

stateret skovrejsning ud fra satellitbilledkortlægningen, mens 3.376 prøveflader lå 

inden for ejendomme, hvor der var udbetalt støtte til skovrejsning, men uden for den 

kortlagte skovrejsning - se Tabel 8.2.  
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Tabel 8.2. Samlet antal prøveflader der ligger inden for områder med skovrejsning, 

fordelt på områder der samtidig er kategoriseret som skovrejsning ud fra satellitbille-

der og de der ikke er. Datakilde: NFI. 

År I alt Skovrejsning på satel-
litkortlægning 

Ikke skovrejsning på sa-
tellitkortlægning 

I alt 3.861 485 3.376 

2002 226 33 193 

2003 220 31 189 

2004 295 27 268 

2005 322 26 296 

2006 348 39 309 

2007 293 36 257 

2008 322 51 271 

2009 369 64 305 

2010 334 37 297 

2011 351 38 313 

2012 352 56 296 

2013 429 47 382 

 

På baggrund af analyserne af prøvefladerne indenfor ejendomme, hvor der forekom-

mer skovrejsning er det klart, at ikke alle prøvefladerne rammer områder, hvor der er 

sket skovrejsning. Det er ligeledes klart, at selvom en given prøveflade rammer et 

område med skov, er det ikke sikkert, at der er tale om tilskudsstøttet skovrejsning. 

Dette gælder eksempelvis i områder med juletræer. For at imødegå disse problemer 

er der i det følgende opsat et sæt af kriterier for at isolere analyserne til skovrejsning: 

 

 Arealanvendelsen omfatter ikke områder med juletræer 

 Bevoksningsalderen skal svare til plantningsåret 1998 eller yngre, idet be-

voksninger med ukendt alder også medtages (der regnes med en usikkerhed 

på 5 år i aldersbedømmelsen) 

 Bevoksningens oprindelse er plantet, plantet 1. generation, sået 1. generation 

eller ukendt 

 

8.2. Træarter, arealfordeling og bevoksningsstruktur 

På grundlag af NFI’ens prøveflader estimeres et samlet areal på 8.875 ha inkl. ube-

voksede arealer.  

 

Til sammenligning giver beregningerne på baggrund af Naturstyrelsens data et reali-

seret skovrejsningsareal på 18.629 ha. Selvom NFI-estimatet er behæftet med en vis 

statistisk usikkerhed, må forskellen på ca. 10.000 ha anses for stor. Afvigelsen skyl-

des, at en del af den tilskudsstøttede skovrejsning er så ung, at den endnu kan være 

vanskelig at erkende på de flyfotos, der danner grundlag for den første udvælgelse af 

prøveflader til analyse i NFI’en. Grundet flere forhold er det stadig vurderingen, at de 

målte prøveflader repræsenterer det samlede støttede skovrejsningsareal. Dette be-
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kræftes af, at fordelingen over landet stemmer fint overens med fordelingen af de giv-

ne tilsagn om støtte. Emnet er nærmere diskuteret i afsnit 11.1. 

 

8.2.1 Skovrejsningens fordeling til artsgrupper 

Tabel 8.3 viser fordelingen af skovrejsningsarealet til træart (opgjort via grundfladean-

del) og arealanvendelse. Løvtræerne er dominerende med en andel på 56 % på 

landsplan, mens nåletræerne kun udgør 20 %. 10 % af arealet er enten hjælpeareal 

eller midlertidigt ubevokset, mens 14 % er træbevokset men uidentificeret i forhold til 

træart. Løvtræernes dominans er mest udpræget i Nordjylland og på Sjælland, mens 

andelen af nål er markant højere i Midtjylland. Eg er den mest hyppigt registrerede 

træart efterfulgt af birk og bøg. At gruppen ’Andet løv’ udgør knap 30 % af arealet 

indikerer en forholdsvis stor diversitet i artsvalget. Dog udgør lind og rødel en stor del 

af denne gruppe - sidstnævnte da den sandsynligvis hyppigt er blevet anvendt som 

ammetræ i skovrejsningen. Resultat for løv/nål-andelen er på linje med Naturstyrel-

sens opgørelse, men løvtræ-dominansen er mindre udtalt – særligt egens andel. For-

skellen kan som omtalt i afsnit 6.2 formentlig, for en stor dels vedkommende, tilskrives 

forskelle i opgørelsesmetoder. Til dels må forskellen dog også kunne tilskrives den 

udvikling der har været på arealerne i forhold til træartens relative vækst. At 42 % af 

arealet i Hovedstaden ikke har kunnet tilskrives en træart skyldes formentlig det lave 

antal observationer. 

 

Tabel 8.3. Fordelingen (%) af skovrejsningsarealet til artsgrupper. Der er forholdsvis 

store andele med andet løvtræ og eg. Det store ukendte areal skyldes at der ikke altid 

er angivet en hovedtræart i de nyplantede kulturer. Datakilde: NFI. 

Artsgruppe Dan-
mar

k 

Hoved-
staden 

Midt-
jylland 

Nord-
jylland 

Sjæl-
land 

Syd-
danmark 

Hjælpearealer 6  4 8 3 8 

Midlertidigt  
ubevokset 

4  5 11 4 2 

Løvtræ 56 57 52 68 76 53 

Bøg 6 1 6 8 7 5 

Eg 11 0 9 15 12 14 

Ask 1 0 1 3 1 0 

Ær 1  1 6 0 1 

Birk 8 6 9 5 4 9 

Andet løv 28 50 26 30 53 23 

Nåletræ 20 1 29 11 10 14 

Rødgran 3  4 4 5 1 

Sitkagran 2  2 0  4 

Ædelgran 1  1 1  0 

Fyrrearter 5 1 8 1 2 2 

Nordmanns-
gran 

0  0    

Nobilis 0  0    

Andet nål 9  13 5 3 7 

Ukendt 14 42 10 2 7 24 
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Tabel 8.4 viser igen fordelingen af skovrejsningsarealet til arealanvendelse. I forhold til 

Tabel 8.3 angives andelen af blandede løv/nål-bevoksninger samt andre træbevokse-

de arealer. På landsplan er 16 % af bevoksningerne blandede, med den største andel 

i Midtjylland på 23 %. 

 

Tabel 8.4. Fordelingen (%) af skovrejsningsarealet til arealanvendelse og region. Da-

takilde: NFI. 

Arealanvendelse Dan
mark 

Ho-
ved-

staden 

Midt-
jylland 

Nord-
jylland 

Sjæl-
land 

Syd-
dan-
mark 

Skov - nål 12  14 7 7 10 

Skov - løv 57 100 49 63 71 59 

Skov - blandet løv og 
nål 

16  23 6 15 9 

Midlertidig ubevokset 
skov 

4  5 11 4 2 

Hjælpearealer i skov 6  4 8 3 8 

Andet træbevokset 
areal 

6  4 5  12 

 
 

8.2.2 Vækst og jordbundsfordeling 

Figur 8.1 viser højde/alder-målinger for udvalgte arter i skovrejsningen på alle jord-

bundtyper. Højden er en tilnærmet værdi, hvor målingen er sket på et vurderet middel-

træ. Ligeledes er den angivne alder (fra frø) også vurderet. Der er en forventelig stor 

spredning på målingerne, hvor hovedparten ligger i intervallet på en højdetilvækst på 

20-50 cm/år, hvilket må siges at være acceptabelt. Eg, lærk, bøg og rødgran udviser 

den højeste tilvækst. For egen ses dog meget store udsving. De mest ekstreme resul-

tater skyldes formodentlig fejlvurderinger af alder – i tilfælde med lav vækst kan årsa-

gen dog også være manglende renholdelse og hegning af kulturen. To observationer 

ligger uden for aldersintervallet (0-15 år) i forhold til rapportens evalueringsperiode, 

men er medtaget grundet usikkerheden på aldersvurderingen.    
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Figur 8.1. Højdemålinger for udvalgte træarter i skovrejsningen. Alle jordbundstyper. 

Datakilde: NFI. 

 

Figur 8.2 viser samme målinger som Figur 8.1, men kun for bøg, eg, lærk (lær) og 

skovfyr (skf) – for at give et mere overskueligt billede af eventuelle forskelle i vækst 

mellem løv og nål udvalgtes to arter fra hver gruppe (med høje antal af observationer). 

Det ses, at løvtræerne præsterer på samme niveau som nåletræerne – med det for-

behold, at sidstnævnte ofte optræder som ammetræer og de hurtigst voksende indivi-

der derfor muligvis er borthugget i en tidlig alder.  

 

 

  
Figur 8.2. Højdemålinger for bøg, eg, lærk og skovfyr. Alle jordbundstyper. Datakilde: 

NFI. 
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Figur 8.3 viser højde/alder-målinger for eg for forskellige jordbundstyper klassificeret 

på baggrund af lerindhold. Arten er den hyppigst målte og den bedst repræsenterede 

over alle observerede jordbundstyper. Det noteres, at langt størstedelen af målingerne 

forekommer på jordbundstyper med mindre end 5 % lerindhold, hvilket indikerer at 

egen hovedsagligt er plantet på næringsfattige jorde. Kun fire højder er målt på jord-

bundstyper med 6-30 % ler. To af disse er ved en alder på 10 år, hvor de har udvist en 

markant højere vækst sammenlignet med de andre målinger – således svarer en må-

ling til en vækst på 1 m/år. Formentlig er der her tale om en fejlvurdering af alderen, jf. 

Figur 8.1. Ellers observeres ingen effekt af jordbundstypen på højdevæksten.  

 

 

Figur 8.3. Højdemålinger for eg specificeret til jordbundstyper klassificeret ud fra ind-

holdet af ler. Datakilde: NFI. 

 

Figur 8.4 og Tabel 8.5 viser den gennemsnitlige højde og alder for NFI-målingerne på 

jordbundstyper med mindre end 5 % ler. Endvidere angiver tabellen antallet af målin-

ger samt andelen af det samlede antal målinger over alle jordbundstyper. Aldersmæs-

sigt er fordelingen stort set ens for træarterne. Skovfyr har haft den største højde-

vækst på 47,0 dm i gennemsnit. Bøg og rødgran følger efter med en vækst på 46,7 og 

46 dm. Overraskende ligger egen væsentlig lavere med en 37,3 dm, hvilket er signifi-

kant forskellig fra bøg (p-værdi = 0,015). Det er bemærkelsesværdigt, at en udpræget 

klimakstræart (skyggetræart) som bøgen har klaret sig så relativt godt sammenlignet 

med mere eller mindre udprægede pionerarter (lystræarter).    
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Figur 8.4. Gennemsnitlig træhøjde og alder for udvalgte træarter på jordbundstyper 

med mindre end 5 % ler. Fejllinjer angiver én standardafvigelse. Datakilde: NFI. 

 
Tabel 8.5. Gennemsnit (gns) og standard afvigelse (st.afv.) for træhøjde og alder for 
udvalgte træarter på jordbundstyper med mindre end 5 % ler samt antal målinger 
(obs.) og andelen af det samlede antal målinger over alle jordbundstyper. Datakilde: 
NFI. 

 

Fra Tabel 8.5 fremgår det endvidere, at jordbundstyperne med mindre end 5 % ler har 

været kraftigt dominerende for alle arter, hvor andelen af observationer generelt har 

ligget omkring eller over 90 % af det samlede antal observationer. At skovrejsningen 

generelt er foregået på de magre jorde fremgår af Tabel 8.6, hvor det samlede skov-
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Gns-
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3,0 3,2 2,6 3,0 2,8 2,7 3,6 2,4 

CV-alder 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Antal må-
linger 

20 48 38 71 40 26 8 29 
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rejsningsareal er fordelt til jordbundstyper på baggrund af satellitkortlægning og De 

Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønlands (GEUS) jordartskort. 

Det fremgår, at 13 % er beliggende på moræneler (>12 % ler), mens morænesandjor-

de (<12 % ler) udgør 7 % af arealet. Resten af arealet, dvs. 80 %, udgøres af decide-

rede sandjorde. Det skal nævnes, at der i opgørelsen ikke er taget hensyn til at for-

skellige jordbundstyper kan dække over hinanden – f.eks. at et lag flyvesand kan 

dække et lag af moræneler. I forhold til NFI-målingerne, som angivet i Tabel 8.5, er 

jordbunden kun er målt i en dybde af 30 cm i modsætning til 100 cm, som Geus benyt-

ter - det samme fænomen kan således også gøre sig gældende for disse målinger.  

 

Tabel 8.6. Det samlede skovrejsningsareal fordelt til jordbundstyper. Datakilder: satel-

litbillede kortlægning og GEUS’s jordartskort. 

Jordbundstype Geus-kode Andel [%] 

Ferskvandssand, glacial aflejring DS 25 

Ferskvandssand, postglacial aflejring FS 21 

Ferskvandssand, senglacial aflejring TS 18 

Moræneler ML 13 

Morænesand MS 7 

Saltvandssand HS 7 

Flyvesand ES 6 

Saltvandssand YS 2 
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8.2.3 Kronedække 

Figur 8.5 viser fordelingen af skovrejsningsarealet til klasser for kronedækningsgrad. 

Det gennemsnitlige kronedække på skovarealet er 49 %, hvilket afspejler at arealet 

omfatter såvel trædækkede som mere lysåbne arealer, dog inden for skovdefinitionen 

(der omfatter skov med ned til 10 % kronedække) – dvs. tallet omfatter ikke ubevok-

sede arealer. At det gennemsnitlige kronedække er forholdsvis lavt sammenlignet 

med det danske skovareal som helhed, der har en dækningsgrad på 76 %, kan delvis 

skyldes, at bevoksningerne er unge. 

 

 

Figur 8.5. Andel af klasser for kronedækningsgrad (CC) for det bevoksede skovrejs-

ningsareal. Datakilde: NFI. 
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8.2.4 Bevoksningsstruktur 

Figur 8.6 viser fordelingen af det bevoksede skovrejsningsareal til bevoksningstype. 

Typerne ’Løvtræ’ og ’Nåletræ’ angiver ensartede bevoksninger for løvtræ og nåletræ, 

dvs. med mindre end 25 % indblanding af en anden træart end hovedtræarten. Typen 

’Blandet’ angiver bevoksninger med mere end 25 % indblanding af en anden træart 

end hovedtræarten for både løv og nål. Den sidste type svarer til kategorien ’Ukendt’ 

fra Tabel 8.3.  Figuren viser heterogeniteten i bevoksningsstrukturen på skovrejs-

ningsarealet, hvor omkring 45 % bevoksninger er blandede bevoksninger. Tabel 8.7, 

der viser andelen af bevoksninger fordelt til antallet af registrerede træarter på arealet, 

forstærker dette billede. Således indeholder ca. 60 % af bevoksningerne 3 eller flere 

arter – tallene siger dog ikke noget om arternes relative andel af bevoksningsgrund-

fladen. 

 

 
Figur 8.6. Fordeling af det bevoksede skovrejsningsareal til bevoksningstyper.  Typer-

ne ’Løvtræ’ og ’Nåletræ’ angiver monokulturer for henholdsvis løv- og nåletræarter. 

Blandede bevoksninger er defineret som bevoksninger med mere end 25 % indblan-

ding af en anden træart end hovedtræarten. Datakilde: NFI. 

 

Tabel 8.7. Andel af bevoksninger fordelt på antallet af registrerede træarter på arealet. 

Datakilde: NFI. 

Antal arter Andel [%] 

0-2 40,3 

3-5 45,0 

6-9 14,7 
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8.2.5 Skovbryn i skovrejsning 

Tabel 8.8 angiver afstanden fra en prøveflade (målt fra centrum) til nærmeste skov-

bryn fordelt til afstandsklasse og andel af det samlede skovrejsningsareal. Således 

ligger, f.eks., 29 % af prøvefladerne inden for en afstand af 25 m fra et skovbryn. Af-

standen er en indikation på den samlede andel af skovbryn i skovrejsningen, da lave 

afstande indikerer høje andele af bryn – og vice versa. I følge tallene ligger 77 % af 

prøvefladerne inden for en afstand af 200 m til det nærmeste skovbryn. Til sammen-

ligning er tallet ca. 50 % for det samlede skovareal (Johannsen et al., 2013a - side 

100). Det er en stærk indikation på, at andelen af skovbryn i skovrejsningen er større 

sammenlignet med det øvrige skovareal. Tallene kan ikke umiddelbart omsættes til en 

samlet skovbrynsandel, hvorfor en sammenligning med opgørelsen via Naturstyrel-

sens data ikke lader sig gøre. 

 

Tabel 8.8. Afstand fra prøveflader til nærmeste skovbryn fordelt til afstandsklasse og 

andel af det samlede skovrejsningsareal. Datakilde: NFI. 

Afstand til skovbryn [m] Andel af areal [%] 

0-25  29 

25-50  13 

50-100  18 

100-200  17 

>200  9 

Ingen   13 

 

 

Artsdiversiteten i skovbrynene er beskrevet i Tabel 8.9 og 8.10.  De hyppigste træarter 

er eg, rødel, hvidgran, birk, rødgran og skovfyr. De hyppigste buskarter er hvidtjørn, 

hyld, brombær, pil, rose, hassel og slåen. Mht. artsdiversitet er det gældende for såvel 

træ- som buskarter, at 50 % af brynene indeholder mere end 2 arter for hver af de to 

grupper.  

 

Tabel 8.9. Antal træarter i skovbryn. Datakilde: NFI. 

Antal  

træ arter 

Andel af areal [%] Akkumuleret andel [%] 

0 1 1 

1 20 22 

2 28 49 

3 20 70 

4 11 81 

5 15 96 

6 1 97 

7 3 100 
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Tabel 8.10. Antal buskarter i skovbryn. Datakilde: NFI. 

Antal buskarter Andel af areal [%] Akkumuleret andel [%] 

0 4 4 

1 17 21 

2 29 50 

3 29 79 

4 9 88 

5 4 92 

6 7 99 

8 1 100 

 

 

8.2.6 Bunddække 

På skovrejsningsarealet er der, som for resten af skovarealet, foretaget registrering af 

bundvegetationen. I Tabel 8.11 ses at skovrejsningen har en højere andel af græs og 

siv end det øvrige skovareal, hvilket korresponderer med skovrejsningsarealernes 

lave alder og den relativt lave gennemsnitlige kronedækningsgrad på ca. 50 %.   

 

Tabel 8.11. Fordeling af bundvegetation i skovrejsningen. Datakilde: NFI. 

Vegetation Skovrejsning 

[%] 

Øvrigt skovareal 

[%] 

Bar jord 26 40 

Mos 7 17 

Græs og siv 40 24 

Urter 23 13 

Bregner 2 3 

Træer (opvækst) 1 3 

 

 

8.3. Øvrige funktioner 

8.3.1 Beskyttende funktioner i skovrejsning 

Baseret på NFI-prøvefladernes lokalisering er fordelingen til forskellige arealer med 

drikkevandsinteresser opgjort i Tabel 8.12. Af tabellen fremgår det, at skovrejsningen 

har en lidt større andel af arealet liggende på arealer med særlige drikkevandsinteres-

ser sammenlignet med det øvrige skovareal.  
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Tabel 8.12. Skovrejsning i forhold til drikkevands interesser. Datakilde: NFI. 

 Drikkevandsinteresser Skovrejsning 

[%] 

Øvrige skovareal 

[%] 

Almindelig 43 50 

Begrænset 10 13 

Særlige 46 38 

 

Vedmassen i skovrejsningen fremgår af Tabel 8.13. Den gennemsnitlige vedmasse er 

estimeret til 18 m
3
/ha - sammenlignet med 206 m

3
/ha for det samlede skovareal. Dette 

tal afspejler delvist, skovrejsningskulturernes lave alder. Men det skal selvsagt også 

ses i sammenhæng med det registrerede kronedække på arealet (se afsnit 8.2.3). Det 

kan bemærkes, at bøg har en markant højere vedmasse sammenlignet med eg. Jf. 

Tabel 8.5 kan det ikke umiddelbart forklares med forskelle i jordbundstype, men der er 

en vis usikkerhed på vedmassen som følge af den lille andel af skovrejsningen med 

bøg (6 % jf. Tabel 8.3). Ask har meget lav vedmasse, hvilket er forventeligt med de 

aktuelle sygdomme, som træarten lider under. Kulstofpuljen i skovrejsningen er tilsva-

rende lav, svarende til ca. 6 tons kulstof/ha. 

 

Tabel 8.13. Stående vedmasse i skovrejsningen og for det samlede skovareal fordelt 

til artsgrupper. Datakilde: NFI. 

 Skovrejsning Skovareal i alt 

[m
3
/ha] [m

3
/ha] 

I alt  18 206 

Løv 19 246 

Bøg 37 396 

Eg 13 200 

Ask 8 283 

Ær 13 263 

Birk 13 115 

Andet løv 19 163 

Nåletræ 25 184 

Rødgran 39 233 

Sitkagran 9 208 

Ædelgran 0 330 

Fyrrearter 13 115 

Nordmannsgran 0 50 

Nobilis 0 155 

Andet nål 26 213 
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8.3.2 Skovrejsnings betydning for rekreation/friluftsliv 

For skovrejsningen er det via NFI’ens prøveflader vurderet, at der er samme adgang 

via veje og stier som for resten af skovarealet – se Tabel 8.14. Målingerne viser, at 

når spor yderligere inkluderes, er der en lidt større hyppighed af færdselsårer i skov-

rejsningen (64 %) end på det øvrige skovareal (55 %). 

 

I forhold til friluftsfaciliteter (bænke, bålpladser, campingpladser mv.) så er der på 

skovrejsningsarealerne registreret lidt færre faciliteter sammenlignet med det øvrige 

skovareal. Til gengæld er forekomsten af jagtfaciliteter (foderpladser, skydetårne 

mv.).dobbelt så hyppig på skovrejsningsarealet som på det øvrige skovareal.  

 

Tabel 8.14. Adgangsforhold og frilufts- og jagtfaciliteter på skovrejsningsarealet. Data-

kilde: NFI. 

 Adgang med 
vej og sti 

Adgang med vej, 
sti og spor 

Fritids-
faciliteter 

Jagt-faciliteter 

[%] [%] [%] [%] 
Privat skovrejs-

ning 
53 64 4 42 

Øvrig skov 51 55 6 26 

 

 

I et projekt for Naturstyrelsen (Skov-Petersen & Johannsen, 2013) er befolkningens 

lokalisering i forhold til skovene blevet undersøgt. Mængden af tilgængelig skov for 

befolkningen inden for en transportafstand på 1.000 m langs vejnettet er beregnet for 

250x250 m celler på tværs af landet, idet celler med mindre end fem indbyggere er 

udeladt. De benyttede klasser er: ’Ingen’ – ingen adgang til skov, ’Mindst’ – adgang til 

0-3,2 ha skov, ’Middel’ – adgang til 3,2-11,1 ha skov og ’Mest’ – adgang til 11,1-215,3 

ha skov. I Figur 8.7 vises, hvor befolkningen ikke har adgang til skov (lyserøde felter), 

og hvor der er meget skov tilgængeligt (grønne felter). Således kan man se at store 

befolkningsgrupper omkring Århus, Odense og København har let adgang til skov, 

med bymidterne som undtagelser. Samtidig viser kortet, at der bor en del mennesker i 

f.eks. Nordvestjylland, Vestsjælland og den sydlige del af Lolland med ringe adgang til 

skov inden for 1.000 m.  
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Figur 8.7. Befolkningens adgang til skov. Kilde: Skov-Petersen & Johannsen, 2013. 

 

I Tabel 8.15 er befolkningsantallet for de forskellige klasser af adgang til skov sam-

menstillet for 8 regioner i Danmark, og sammenholdt med omfang af skovrejsningen i 

de samme regioner. 

 
Tabel 8.15. Befolkningens adgang til skov fordelt til region og klasserne: Ingen, 
Mindst, Middel og Mest. Endvidere er angivet regionernes andel af den samlede skov-
rejsning. Kilde: Skov-Petersen & Johannsen, 2013.  

 Befolkningens fordeling i forhold til 
adgang [%] 

Samlet 
befolk-
ningstal 

Andel af 
skovrejs-
ning [%] Region Ingen Mindst Middel Mest 

Hovedstad 29 28 26 17 1.248.868 0 

Nordsjælland 26 23 27 24 604.732 3 

Sjælland, Lol-
land/ Falster 

42 26 20 12 560.005 10 

Fyn & Bornholm 27 27 27 20 495.151 5 

Sydjylland 24 21 32 22 433.703 21 

Midtjylland 34 21 25 20 484.005 13 

Kronjylland 27 26 25 22 992.605 31 

Nordjylland 29 21 25 25 472.790 17 

 

 



Naturstyrelsen - Evaluering af privat skovrejsning 

 78 / 162 

Det ses, at størstedelen af den private tilskudsstøttede skovrejsning (31 %), er foreta-

get i Kronjylland, hvor 27 % af befolkningen ikke har adgang til skov. Tilsvarende bil-

lede ses i de øvrige jyske regioner. På Sjælland, Lolland & Falster er der foretaget 

noget skovrejsning, men der er fortsat en stor andel af befolkningen, som ikke har 

adgang til skov. Privat skovrejsning i Hovedstaden og i Nordsjælland har ikke været 

omfattende. En stor del af de personer, der ikke har adgang til skov i disse 2 regioner, 

bor i midten af større byområder, hvor skovrejsning ikke er mulig – dette gælder i 

særdeleshed i region Hovedstaden. En nærmere analyse af tallene viser, at der ikke 

er nogen umiddelbar sammenhæng mellem lokaliseringen af skovrejsningen og den 

gennemsnitlige adgang til skov. Der er en svag antydning af, at der i regioner med et 

højt antal personer i klasserne ’Ingen’ eller ’Mindst’ også er foretaget mere skovrejs-

ning. I begge tilfælde er der set bort fra region Hovedstaden, da den af åbenlyse 

grunde adskiller sig markant fra de andre regioner. 

 

 

8.4. Supplerende NFI-registreringer 

8.4.1 Antal observationer og aldersfordeling 

I alt 30 skovrejsningsområder/kulturer indgik i den supplerende registrering. Det lave 

antal skyldes dels sampling metodens tilfældige natur samt den begrænsede tid til 

rådighed for den supplerende registrering. Hermed er problemstillingen analog med 

den for LVs evaluering; at datasættet ud fra en statistik synsvinkel indeholder relativt 

få observationer. Den gennemsnitlige bedømte alder for kulturerne er 11,0 år med et 

maksimum på 15 år og minimum på 1 år. 

 

8.4.2 De kvalitative vurderinger – generelt 

I de forskellige kulturer er der foretaget en kvalitativ vurdering af parametrene ’Anlæg’, 

’Dyrkning’, ’Sundhed’, ’Vedkvalitet’, ’Biomasse’, ’Rekreativ/jagt’ og ’Biodiversitet’. De 

første to sigter til driften af kulturen, mens den tredje bedømmer sundhedsmæssige 

tilstand. De sidste fire parametre sigter til det fremtidige potentiale. Vedrørende be-

dømmelsen af den rekreative værdi og biodiversitet så er de foretaget ud fra en vurde-

ring af bevoksningsstrukturen, artssammensætningen samt infrastrukturen (for først-

nævnte). Vurderingen falder i tre niveauer: ’God’, ’Middel’ og ’Dårlig’. I forhold til LVs 

evalueringer svarer det til ’Meget god’, ’Middel’ og ’Meget dårlig’ og i forhold til Nielsen 

svarer det til ’Højt’, ’Middel’ og ’Lavt’.  

 

I Tabel 8.16 er angivet andelen i procent af de tre klassificeringer set over alle de regi-

strerede kulturer. Den sidste række viser den gennemsnitlige vurdering omregnet til 

den af LV benyttede klassificeringsskala (god = 1, middel = 3 og dårlig =5). Det be-

mærkes, at ikke alle parametre er vurderet i alle kulturer (angivet under ’Uklassifice-

ret’). Bortset fra ’Biodiversitet’ er ’God’ den mest hyppige vurdering for parametrene 

(mellem 43 og 70 %). 70 % af kulturerne har en god sundhedstilstand, mens kun 7 % 

klassificeres som dårlige. Under biodiversitet vurderes hele 37 % som dårlige og kun 

13 % som gode. For ’Vedkvalitet' er spredningen stor, idet 43 % af kulturerne er vur-

deret som gode samtidig med, at 23 % vurderes som dårlige. Til sammenligning vur-
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derede Nielsen 27 % med højt potentiale, mens 48 % vurderedes med lavt potentiale. 

Angående produktion af biomasse er 53 % af kulturerne vurderet som gode. Denne 

bedømmelse beror hovedsaglig på den udførte dyrkning, og hvorledes den understøt-

ter produktionen af biomasse – givet det aktuelle træartsvalg.    

 

Sammenlignes de gennemsnitlige vurderinger for vedkvalitet, biodiversitet, rekreative 

værdier med LVs vurderinger af samme parametre så ligger de tæt på hinanden bort-

set fra sidstnævnte – henholdsvis 2,4 vs. 2,9, 3,3 vs. 3,4 og 1,7 mod 3,6. I forhold til 

vedkvalitet skal det nævnes, at LVs vurdering, som tidligere omtalt, går på produkti-

onspotentiale i noget bredere forstand. 

 

Tabel 8.16. Kvalitativ vurdering af forskellige parametre – andel i % - for de registrere-

de skovrejsningskulturer samt den gennemsnitlige vurdering beregnet via klassifice-

ringen: 1 = God, 3 = Middel og 5 = Dårlig. Antal observationer = 30. Datakilde: NFI. 

Vurde-
ring 

Kvalitativ vurdering 

  An-
læg 

Dyrk-
ning 

Sund-
hed 

Vedkva-
litet 

Bio-
masse 

Rekrea-
tiv/jagt 

Biodiver-
sitet 

God 57 60 70 43 53 57 13 

Middel 30 23 23 27 23 33 43 

Dårlig 13 17 7 23 17 3 37 

Uklass. 0 0 0 7 7 7 7 

I alt 100 100 100 100 100 100 100 

Gennem-
snit 

2,1 2,1 1,7 2,4 2,1 1,7 3,3 

 

 

Ikke overraskende var der en klar korrelation mellem anlæg/dyrkning og vedkvaliteten 

for kulturerne. Ellers var der ingen tydelige sammenhænge mellem de undersøgte 

parametre. 

 

8.4.3 Blandingstype og vedkvalitet 

Tabel 8.17 viser kulturerne i registreringen fordelt til blandingstype. I modsætning til 

Nielsen skelnes der ikke mellem kulissevis og rækkevis blanding. Den tilfældige blan-

dingstype er mere eller mindre analog til en enkelttrævis blandingstype. Denne type er 

den mest hyppige med i alt 14 kulturer svarende til 43 % efterfulgt af den rækkevise 

blandingstype med 37 %. Gruppevise blandinger og monokulturer udgør hver 10 %. I 

sammenligning med Nielsens opgørelse er den gruppevise blandingstype er således 

noget mindre hyppig, hvorimod andelen af de andre typer er omtrent ens.  
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Tabel 8.17. De registrerede kulturer fordelt til blandingstype. 

Blandingstyper Antal Andel [%] 

Gruppevis 3 10 

Monokultur 3 10 

Rækkevis 11 37 

Tilfældig 14 43 

 

I Tabel 8.18 er det vurderede vedkvalitetspotentiale opgjort til blandingstype. Endvide-

re er der angivet det gennemsnitlige antal træarter pr. kultur for blandingstyperne. Det 

ringe antal gruppevise blandinger og monokulturer gør det svært at udtale sig kvalifi-

ceret om disse grupper. Kulturer med tilfældige blandingstyper udviser den største 

spredning i vurderinger, hvor resultatet for rækkevise blandinger er mere polariseret. 

Således er 55 % af kulturerne for rækkevise blandinger vurderet som gode, hvilket er 

markant højere end for de tilfældige blandinger (14 %) – forskellen er signifikant på et 

5 % -niveau (p-værdi = 0,040). Omvendt er der også en noget højere andel af dårlige 

kulturer for de rækkevise blandinger. Til sammenligning vurderede Nielsen markant 

flere bevoksninger med højt potentiale for tilfældige blandinger (37 %), hvor de ræk-

kevise blandinger omvendt klarede sig noget dårligere. 

 

Tabel 8.18. Vurdering af vedkvalitetspotentiale fordelt til blandingstype - andel i pro-

cent - samt det gennemsnitlige antal arter pr. kultur for blandingstyperne. Datakilde: 

NFI.  

 
Vedkvalitet [%] 

  

Blandingstype 

Gruppevis Monokultur Rækkevis Tilfældig 

God  100 67 55 14 

Middel    57 

Dårlig  33 36 21 

Uklassificeret     9 7 

I alt 100 100 100 100 

Gennemsnitligt antal 
arter 

3,0 1 3,5 5,8 

 

 

8.4.4 Beskrivelser fra udvalgte kulturer 

I afsnittet gives en kort beskrivelse af nogle af de registrerede kulturer for at give et 

grundigere indblik i problemstillingerne omkring skovrejsningskulturerne i forhold til 

skovdyrkningskvalitet og produktionsforhold. Prøvefladeregistreringerne kan ses i 

elektronisk bilag E4. 

 

PSU 21395d  

Her er registreret en 5 år gammel kultur med 8 arter; eg, lind, skovfyr, douglasgran, 

avnbøg, røn, birk og navr - i et tilfældigt blandingsmønster. Dvs. en blanding domine-

ret af lystræarter med lind som eneste deciderede skyggetræart. Arterne må vurderes 
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at associere fornuftigt, og såfremt at de enkelte arter kan udfylde deres rolle som hen-

holdsvis herskende/medherskende og tjenende art (se Larsen et al., 2005a), så kan 

blandingen bestemt udvikle sig positivt. Kulturen får da også en god bedømmelse over 

hele linjen. Træarterne følges pænt ad i højdevækst således at ingen er blevet under-

trykt. Kulturen er dog stadig meget ung, og blandingsheterogeniteten taget i betragt-

ning, må usikkerheden angående den fremtidige udvikling vurderes som stor. Meget 

vil afhænge af den praktiserede skovdyrkning, som indtil videre er vurderet som god. 

Dette kan illustreres via PSU 21422b - en kultur der er meget lig i sin opbygning – 

men som qua en alder på 13 år er længere fremme i sin udvikling. Kulturen har fået en 

generelt dårlig bedømmelse med en skovdyrkningskvalitet vurderet som middel. 

 

PSU 21492f  

Her er registreret en 14-årig kultur, som kan beskrives som et tekstbogseksempel på 

en fornuftig blandingskultur, hvis man følger anvisningerne fra Larsen (2005) og Lar-

sen et al. (2005a). Det er en gruppevis blanding af bøg og douglasgran med rødel 

som ammetræ. Den får en god bedømmelse over hele linjen. Der er ikke konstateret 

driftsefterslæb, men heller ikke udført nogle hugster endnu, så den videre udvikling af 

kulturen vil bl.a. afhænge af en rettidig udrensning af rødellen. Douglasgranen angives 

som dominerende med en højde på 4,2 m, mens bøg og rødel er henholdsvis 3,2 m 

og 4,8 m høje og begge angives som medherskende – det skyldes formentlig at doug-

lasgranen står i grupper for sig selv, mens bøgen er anlagt under rødellen. 

 

PSU 21422c  

Her er et eksempel på en kultur, hvor plejeforanstaltningerne ikke har været tilstræk-

kelige til at sikre en fornuftig udvikling. Således består kulturen bl.a. af eg, der er kraf-

tigt nedbidt – den er kun 90 cm høj efter 13 år. Andre træarter udgøres af birk (højde: 

4,2 m), skovfyr (højde: 1,8 m) og lærk (højde: 3,3 m). Bedømt ud fra højderne af disse 

træarter (der alle er vurderet som bestandstræer i registreringen) er det sandsynligt at, 

kulturen er blevet godkendt i forhold til udbetaling af 2. rate, selvom egene har et kraf-

tigt efterslæb og på længere sigt vil få det svært i bevoksningen, med mindre tiltag 

iværksættes i form af hegning og målrettede hugstindgreb. Kulturen kan være et ek-

sempel på, at udbetaling af det fulde tilskud er sket, selvom de rette plejeforanstalt-

ninger ikke er foretaget (eller har været tilstrækkeligt vedligeholdt) med det resultat at 

dele af den oprindelige investering sandsynligvis er delvist spildt i forhold til at etablere 

eg på arealet.  

 

 

8.4.5 Øvrige kommentarer 

I forhold til den på arealerne praktiserede skovdyrkning vurderedes det i registrerin-

gerne, at plejetiltag i form af udrensning af hjælpetræer og renholdelse var umiddel-

bart påkrævet i 47 % af kulturerne. Rækkeviser hugster var kun udført i én bevoks-

ning, mens selektive hugster var udført i to bevoksninger – dette ved en gennemsnitlig 

bevoksningsalder på 11,0 år.  
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9. SEMINAR 
Der er afholdt et seminar den 20. august 2013 på Institut for Geovidenskab og Natur-

forvaltning. Der var i slutningen af juni 2013 udsendt en forhåndsmeddelelse til de ca. 

40 inviterede deltagere.  

 

Forud for seminaret blev der til deltagerne udsendt et udkast til rapportering og en kort 

beskrivelse af projektet, evalueringens formål og dagsorden for seminaret. Seminaret 

havde en varighed på 3 timer.  

 

På seminaret introducerede Orbicon og IGN projektets formål og indhold. Der blev 

gennemgået den metodiske tilgang i projektet ved indhentning af primære data gen-

nem interview og besigtigelser og der blev vist nogle af de centrale resultater fra de 

aktiviteter. 

 

Den centrale del af seminaret vedrørte præsentation af foreløbige konklusioner fra 

projektet og konklusionerne blev emne for emne (se afsnit 11) gennemgået med dis-

kussion i plenum omkring disse. Under seminaret fik deltagerne udleveret program, 

deltagerliste og kopier af de slides, der blev vist på seminaret, omkring resultater og 

foreløbige konklusioner fra evalueringen. 

 

Ved afslutningen af seminaret blev deltagere opfordret til at sende yderlige bemærk-

ninger og skriftlige kommentarer indenfor en uge.  

 

I bilag 8 er indeholdt en liste over de personer og organisationer, der deltog i semina-

ret.  

 

Seminaret og de efterfølgende tilsendte bemærkninger har bidraget til ændringer i 

teksten og konklusionerne i nærværende rapport. 
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10. EVALUERINGSSPØRGSMÅL, BESVARELSER OG 

TVÆRGÅENDE ANALYSER 
 

I det følgende afsnit er der en gennemgang af de opstillede evalueringsspørgsmål 

med besvarelser baseret på informationer fra evalueringen og sekundære kilder. I 

afsnit 10.2 er der redegjort for en række mere tværgående analyser som resultat af 

evalueringen.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang har ordningen for privat skovrejsning bidraget til at skabe nye skov-

arealer? 

Svar:  

Baseret på data fra Natustyrelsen er der i perioden givet støtte til 25.984 ha privat 

skovrejsning. Baseret på anmodninger om 1.rate-udbetalinger er det realiserede areal 

beregnet til 18.629 ha. Baseret på Danmarks Skovstatistiks (NFI) prøveflader målt i 

perioden 2008-2012 er det tilskudsstøttede areal estimeret til 8.875 ha.  Begge opgø-

relsesmetoder angiver en skovrejsning i perioden og dermed et bidrag til at skabe nye 

skovarealer. Det svarer til at der i den evaluerede periode er rejst ny skov på et areal 

svarende til ca. 0,45 % af Danmarks areal. I løbet af en trægeneration (svarende til 80 

år) ville der med den samme fortsatte skovrejsnings-takt blive tilplantet ca. 2,2 % af 

Danmarks areal.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

Er de nye skove, der er rejst med tilskud fra ordningen, jævnt fordelt i Danmark? Er de 

jævnt fordelt på jordbundstyper? Er der nogen sammenhæng mellem tilskudstype og 

geografi/jordbundsforhold? 

Svar:  

Skovrejsningen er fordelt i hele Danmark, med de største arealer er i Midt/Nordjylland, 

mens der er forholdsvis lidt på Fyn og Sjælland. Dette bekræftes af data fra såvel 

Naturstyrelsen som fra NFI´en. Der har ikke umiddelbart kunne påvises en sammen-

hæng mellem tilskudstype og geografisk region. I forhold til jordbund er skovrejsnin-

gen primært sket på sandet jord, hvilket bekræftes af såvel fordelingen i tilskudssy-

stemet TILSKOV som af jordartskortlægningen af skovrejsningen. Skovrejsningen har 

været begrænset på de lerede jorde.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

Hvordan er træartsvalget i de nye skove? Er der forskel på træartsvalget i de forskelli-

ge landsdele? Er der forskel i træartsvalget på forskellige jordbundstyper? Er træarts-

valget med til at sikre målopfyldelse for ordningen? 

Svar:  

Der er langt overvejende plantet løvtræ, dog med en lidt større andel af nåletræer i 

Midtjylland, hvor der også er konstateret en relativ høj andel blandede løv/nål-

bevoksninger. Andelen af løvtræ er dog noget mindre i NFI-opgørelsen sammenlignet 

med opgørelsen fra Naturstyrelsen. Eftersom skovrejsningen udpræget er forgået på 
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sandede jordbundstyper, er der således også plantet meget løvtræ på disse jord-

bundstyper – såvel både som hoved– og som indblandingstræarter. Incitamentsstruk-

turen til fremme af løvtræ synes dermed at have virket. 

 

 

Det primære fokus på løvtræ er ensbetydende med en høj andel af hjemmehørende 

træarter, der generelt anses for robuste og således også lokalitetstilpassede i forhold 

til de generelle vækstbetingelser i Danmark. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til at 

sikre skovenes nuværende tilpasning til lokale forhold, men vil sandsynligvis også give 

skovene en forholdsvis høj grad af tilpasningsevne til fremtidige klimaændringer. I 

forhold til natur/biodiversitet og den rekreative anvendelse af skovene vil en høj andel 

løvtræ også være fordelagtig. I forhold til træproduktionen er det tvivlsomt om den 

høje andel løvtræ på sandet jord, vil levere et acceptabelt resultat sammenlignet med 

de mere produktive nåletræer. Der kan med andre ord være tale om, at man ikke i 

tilstrækkelig grad har optimeret træartsvalget, i forhold til også at udnytte produktions-

potentialet i skovrejsningen på linje med ovennævnte potentialer. 

 

Fra interviews fremgår det af ansøgernes udtalelser, at træartsvalget i høj grad er 

styret af konsulenternes vejledning og at ansøgerne desuden i høj grad skeler til-

skudssatserne og her går efter den højeste sats. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

Hvad er tilskudsmodtagernes overordnede vurdering af ordningen? 

Svar: 

Vurderet som helhed udtrykker tilskudsmodtagerne tilfredshed med ordningen. Gene-

relt er der en del af tilskudsmodtagerne, der gerne ville have højere takster og mere 

fleksibilitet i forhold til ordningen. Fra tidligere evalueringer af Landdistriktsprogrammet 

er det generelle billede at hovedparten af tilskudsmodtagerne mener, at ordningen er 

hensigtsmæssig. Der efterlyses i disse undersøgelser, som det også er kommet til 

udtryk i nærværende evaluering, større frihedsgrader ift. plantevalg – herunder til am-

metræer, minimums arealstørrelse, mere simple regler for skovbryn, lavere minimums 

plantetal, tilladelse til dybdepløjning og mere fleksibilitet i forhold til fordelingen og 

udformningen af skovparcellerne.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang har skovordningen bidraget til at skabe robuste og bæredygtigt forval-

tede skovområder? I hvilket omfang understøtter de anvendte tilskudstyper og andre 

vilkår for tildeling af støtte etableringen af robust og bæredygtig skov? 

Svar:  

Flere forhold gør sig gældende angående dette evalueringsspørgsmål. Kravene til 

valg af træarter og indblandingsandele vurderes til at have et overvejende positivt 

bidrag til ovenstående. I forhold til plejen af arealerne indikerer evalueringen, at til-

skudsordningen ikke giver noget incitament til udtynding af hjælpetræer. Fordelingen 

af anlægstilskud og træartsvalg indikerer, at de intensive metoder i form af plantede 
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kulturer med brug af hjælpetræer er særdeles dominerende i skovrejsningen. Mang-

lende pleje/udtydning kan således føre til, at store kulturinvesteringer mere eller min-

dre spildes ud fra et rationelt produktionsøkonomisk synspunkt, da lønsomheden for 

sådanne kulturer forudsætter et givent plejeniveau. Dette er i overensstemmelse med, 

at evalueringen indikerer, at ansøgernes bevæggrunde til at rejse skove primært er et 

ønske om øgede naturoplevelser og ikke om etablering af produktionsskov. En for-

skydning af anlægstilskuddet mod mere ekstensive former vil måske bidrage til at 

sikre en bedre overensstemmelse mellem kulturinvestering og fremtidig anvendelse. 

Dog med det forhold in mente, at dette generelt vil øge usikkerheden angående etab-

leringssucces og hastighed, og at dette synes at have en stor betydning for ansøger-

ne. At kulturplejen ikke har været tilstrækkelig, indikeres også af en lav gennemsnitlig 

kronedækningsgrad kombineret med en høj andel græs i kulturerne baseret på 

NFI’ens målinger.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

Har skovrejsningen bidraget til at sikre eller øge skovenes biodiversitet. I hvilket om-

fang understøtter ordningens bestemmelser indsatsen for en øget biodiversitet? 

Svar:  

Ved gennemførelse af projekter under ordningen sker der en varig ændret anvendelse 

af arealerne, hvor typisk intensiv landbrugsdrift med pesticider, gødskning og årlige 

pløjninger ophører. Det fører alt andet lige til forbedrede forhold for biodiversitet. Her-

efter sker der en successiv udvikling af biodiversiteten, men det er først på længere 

sigt, at der skabes levesteder for truede og sjældne arter tilknyttet skov.  

 

Selv i skove plantet for 200 år siden kan der stadig mangle typiske karakterplanter for 

den pågældende skovtype (Miljøministeriet, 2000) og plantesamfundet er kendetegnet 

ved planter med højere tilknytning til lysåbne naturtyper (Johannsen et al. 2013a). 

Genskabelse af gammel løvskov og den dertilhørende biodiversitet på en pløjemark vil 

tage tid. 

 

Gevinsten ved etablering af skove i tilknytning til andre skove eller anden varig natur 

vurderes at være højere end ved etablering af skovområder, der udgør øer i land-

brugslandskabet. Dog vil randeffekterne stige med graden af fragmentering. Nærmere 

kortlægning af de nye skoves arronderingsforhold har desværre ikke kunnet indgå i 

nærværende evaluering, hvilket gør, at bidraget til skabelse af korrido-

rer/forbindelsesled ikke har kunnet vurderes.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

Har skovrejsningen bidraget til befolkningens rekreative muligheder? 

Svar:  

Det udbredte ønske hos tilskudsmodtagere om at øge herlighedsværdien på ejen-

dommen, primært for ejerens skyld og ofte et ønske om at forøge jagtmulighederne på 

ejendommen, vil kunne konflikte med mere bred rekreativ udnyttelse af arealerne. En 

stor del af skovrejsningen er dog sket i regioner hvor meget af befolkningen har ringe 
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adgang til skovarealer. En præcis opgørelse af de nye skoves placering ift. befolknin-

gens lokalisering har dog ikke været mulig i nærværende evaluering. Baseret på NFI-

målinger af frekvensen af adgangsveje er der lige så god adgang til de nye skove som 

til det øvrige skovareal og der er en høj hyppighed af faciliteter til jagt. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

Er minimumskravet til plantetallet og plantehøjde for udbetaling af 2. rate tilpas? 

Svar:  

I interviews af både ansøgere og centrale interessenter bliver der stillet spørgsmåls-

tegn ved de detaljerede krav for udbetaling af 2. rate. Der bliver givet en række forslag 

til ændringer af vilkårene ved udbetaling, der dog ikke er sammenfaldene. Ansøgerne 

vil typisk gerne have flere frihedsgrader under ordningen herunder mindre striks vur-

dering ved udbetaling af 2. rate. Omvendt bliver der af visse interviewede centrale 

interessenter givet udtryk for at plantetallet ved udbetaling (og ved tilplantning) burde 

være højere for at sikre en mere optimal produktionsskov.  

 

I forhold til en eventuel fremtidig produktion af kvalitetstræ, må der også stilles 

spørgsmålstegn ved kravene til skovrejsningskulturernes plantetal, der vurderes som 

lave i denne henseende. I forhold til krav til plantehøjde, kan det være problematisk, at 

denne opgøres som et gennemsnitstal over alle planterne i kulturen, fremfor at være 

koblet med et vist antal planter over en minimums højde. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang bidrager minimumskravene til løvskovsbryn (bredde og godkendte 

arter) til opfyldelse af ordningens mål om skabelse af robust og bæredygtig skov? 

Svar:  

Fra interview fremgår det, at der kun er et begrænset antal forslag til supplerende 

arter der kunne indgå i skovbryn. Specielt konsulenterne har dog nogle forslag til arter, 

der kunne være medtaget i ordningen. En del af konsulenterne anfører i interviews at 

buskene skygges væk i brynene i takt med at træerne vokser til.   

 

Stabile og funktionsdygtige skovbryn er en forudsætning for at skabe og bevare et 

fornuftigt skovklima. Hvis der på længere sigt stræbes efter en udpræget naturnær 

skovdyrkning er etablering af sådan et skovklima essentielt. Skovbryn bidrager til ro-

busthed gennem strukturer der er bryder vind og mindsker påvirkning fra øvrige area-

ler. I denne henseende bidrager minimumskravene positivt. At de udelukkende skal 

bestå af løvtræ og buske vurderes at bidrage til robustheden generelt. Dog kan det på 

meget magre og udsatte vækstlokaliteter være hensigtsmæssigt at benytte nåletræer, 

hvilket tilskudsordningen også giver mulighed for. Kravet til et minimum af buskarter 

må forventes at være gavnlig for biodiversitet/naturværdier og kan bidrage til at mind-

ske vind i bunden af skovene hvis buskene fortsat er i skovbrynene efter selve kultur-

fasen.  
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Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang sikres de nye skoves kvalitet (herunder robusthed og bæredygtighed) 

gennem inddragelse af skovbrugsfaglig ekspertise? 

Svar:  

Fra interview fremgår det at ansøgerne i meget stor grad eller næsten udelukkende 

anvender inddragelse af konsulenter med skovbrugsfaglig ekspertise i forbindelse 

med ansøgning og skovrejsning på arealerne der støttes. Det må derfor generelt vur-

deres at der i høj grad sker denne inddragelse. Der er typisk tale om inddragelse af 

ekspertisen i forbindelse med den endelige planlægning for skovrejsningen, ansøg-

ning og den første etablering ved plantning af træer. Fra interviews fremgår det, at der 

kun i meget lille omfang sker inddragelse af konsulentekspertise i den efterfølgende 

løbende pleje og generelle sikring af skovarealet. 

 

Som også angivet i et tidligere svar vurderes driftsefterslæb i forhold til kulturrenhol-

delse, hegning og udrensning ikke som ualmindelige. Dette kan skyldes en række 

forhold, fx manglende tilknytning af skovbrugsfaglig ekspertise, økonomiske forhold 

eller manglende adgang til maskinressourcer til udrensning. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang giver de nye skove øget beskæftigelse – på kort, mellemlangt og 

langt sigt? 

Svar:  

Det er ikke belyst indgående ved nærværende evaluering, men har indgået i tidligere 

evalueringen af Landdistriktsprogrammet. Disse tidligere evalueringer har illustreret og 

dokumenteret at skovbrug ikke er en arbejdsintensiv produktionsform og ordningen 

kun i meget ringe grad har en beskæftigelsesmæssig effekt.  

 

På nedestående tabel ses tallene fra disse tidligere evalueringer af Landdistriktspro-

grammet. Disse tal viser tydeligt at de udspurgte ikke forventer en positiv effekt, i for-

bindelse med ordningen. 
 
Tabel 10.1 Kilde LDP 2003. LDP 2006. Tallene i parentes for 2006 angiver antallet af 
besvarelser. 

Forventes 

positiv effekt 

på beskæfti-

gelse 

I høj grad I nogen 

grad 

I ringe grad Slet ikke Ved ikke 

2003 5,1 % 15,2 % 26,6 % 51,9 % 1,3 % 

2006 3 %  

(3) 

8 % 

(7) 

30 % 

(26) 

51 % 

(44) 

7 % 

(6) 

 

Man har dog i midtvejsevalueringen fra 2007-2013, i spørgeskemaundersøgelser ved 

besvarelserne konstateret, at ordningen i mindre grad har fremmet beskæftigelse 

uden for landbruget. Alle evalueringerne peger derved på en effekt, men med be-

grænset størrelse. I det omfang at skovrejsningen med tiden f.eks. bidrager til produk-
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tion af bæredygtig biomasse til energiforsyning i Danmark, vil det have en positiv ef-

fekt på vækst, og dermed på beskæftigelse. Omfanget er ikke vurderet i nærværende 

evaluering. 

 

I evalueringen fra 2009, blev modtagerne spurgt om i hvilken grad, tilskuddet havde 

betydning for ejendommens økonomi, herunder beskæftigelse. Størstedelen mener 

slet ikke at tilskuddet har betydning for beskæftigelse på ejendommen. Resultatet er 

vist isoleret i Tabel 10.2. En del af forklaringen på forskellene kan være måden, der 

spørges på. Holdningen kan blive lidt forskellig afhængig af om udgangspunktet i 

spørgsmålet er beskæftigelse eller økonomi.   
 

Tabel 10.2. Kilde: LDP 2009. Tallene i parentes angiver antallet af besvarelser.  

 I høj  

grad  
I nogen 

grad  

I ringe 

grad  

Slet ikke  Ved  

ikke  
I alt  

Ift. Beskæfti-

gelse 

3 %  

(4)  

11 %  

(15)  

9 %  

(13)  

76 %  

(107)  

1 %  

(1)  

100 % 

(140)  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang sker der gentagne og eller metodiske fejl ved tildeling/udbetaling af 

tilskud til privat skovrejsning? 

Svar:  

Ingen af de adspurgte tilsagnsmodtagere i nærværende projekt har oplevet dette. Ved 

interview af centrale interessenter fra administrationen blev det udtrykt, at der ikke 

sker gentagne og metodiske fejl.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang og på hvilke punkter kan disse fejl henføres til en uhensigtsmæssig 

konstruktion af ordningen (manglende gennemskuelighed, formuleringer der kan mis-

forstås)? 

Svar:  

De nævnte fejl omkring forkert angivelse af arealstørrelser og længder af hegn, har 

ikke umiddelbart relation til ordningens konstruktion. Som det fremgår, menes der fra 

flere interviewedes side (både administration, centrale interessenter og tilsagnsmod-

tagere), at ordningen er relativ kompleks og der kunne være behov for forenkling. Det 

er blandt andet relateret til den mangelfulde kobling mellem kort og ansøgninger.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang understøtter de administrative systemer målopfyldelsen – dels for den 

enkelte tilskudssag, dels for ordningen som helhed? 

Svar:  

Det fremgår tydeligt i interview at det administrative system er meget bevidst om ord-

ningens mål, herunder ordningens bidrag til opfyldelse af overordnede skovpolitiske 

målsætninger. Målopfyldelsen ville formentligt være yderligere optimeret, hvis der 
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indkom ansøgninger i større omfang end nu, så der ville være tale om selektiv udvæl-

gelse af de ansøgninger, der modtog tilsagn. Med det nuværende antal ansøgninger 

gennem de seneste år, modtager alle projekter, der lever op til de grundlæggende 

krav, tilsagn.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang opleves det administrative set-up som gennemsigtigt og hensigts-

mæssigt.  

Svar:  

Som beskrevet andre steder har mange tilskudsmodtagere ikke direkte kontakt med 

styrelsen. Der er dog flere der udtrykker usikkerhed omkring forholdene omkring udbe-

taling af 2. rate og en af de interviewede tilskudsmodtagere havde misforstået regler-

ne i en grad, hvor muligheden for udbetaling af 2. rate er bortfaldet. Der er dog udtrykt 

generel tilfredshed med administrationen. 

 

Det kan suppleres med data fra midtvejsevalueringen for 2000-2006, hvor 69 % vur-

derede, at administrationen i høj eller nogen grad var effektiv. Tallene er gengivet i 

Tabel 10.3 

 

Tabel 10.3. Data fra midtvejsevalueringen i 2003 (programperioden 2000-2006), hvor 

86 tilsagnsmodtagere har angivet holdning til administrationens effektivitet. 

 Skovrejsning 

I høj grad effektiv 31 % 

(27) 

I nogen grad effektiv 38 % 

(33) 

I mindre grad effektiv 16 % 

(14) 

Ikke effektiv 3 % 

(3) 

Ved ikke 10 % 

(9) 

Total 100 % 

(86) 

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang opleves arbejds- og ansvarsfordelingen mellem de involverede myn-

digheder/medarbejdere som klar og entydig. 

Svar:  

Det fremgår af svarene fra interview i nærværende projekt, at ansvarsfordelingen vir-

ker klar og entydig for tilsagnsmodtagerne. Det bygger dog på begrænset indsigt i 

administrationen idet mange af ansøgerne ikke har kontakt med den centrale styrelse 

eller kommunerne, da dette sker gennem konsulenter. Konsulenterne har ingen speci-
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fikke bemærkninger til arbejds- og ansvarsfordelingen, men anser denne som tilfreds-

stillende.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang opleves koordinationen og samarbejdsrelationerne mellem de invol-

verede myndigheder/medarbejdere som tilstrækkelig? 

Svar: 

Spørgsmålet kan hovedsageligt kun besvares gennem informationerne fra tidligere 

evalueringen af ordningen /landdistriktsprogrammet. 

 

I slutevalueringen i 2007 for programperioden 2000-2006, blev der givet de besvarel-

ser, der fremgår af nedenstående tabel 

 

Tabel 10.4 Fra slutevalueringen af landdistriktsprogrammet 2000-2006. Tallene byg-

ger på besvarelser fra 350 ansøgere omkring holdning til den administrative koordina-

tion og samarbejde.  

 Meget 

tilfreds-

stillende 

tilfreds-

stillende 

Mindre 

tilfreds-

stillende 

Ikke til-

fredsstil-

lende 

Ved ikke I alt 

Koordi-

nation 

og sam-

arbejde  

17 % 

(59) 

41 % 

(145) 

12 % 

(43) 

4 % 

(15) 

25 % 

(88) 

100 % 

(350) 

 
Det fremgår fra denne slutevaluering i 2007, at 58 pct. vurderer at samarbejdet mel-
lem de administrative myndigheder og koordinationen mellem disse var meget til-
fredsstilende eller tilfredsstillende. 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang opfattes tilskudsadministrationen som hensigtsmæssig for/af bruger-

ne? (Herunder opfattelse af sagsbehandlingens faglige kvalitet + sagsbehandlingsti-

den)? 

Svar:  

Et stort flertal af tilskudsmodtagere opfatter, at administrationen af ordningen er hen-

sigtsmæssig og de føler sig velinformerede om ordningen, i mange tilfælde sikres 

informationssiden dog gennem anvendelse af konsulenter. Mange tilskudsmodtagere 

har reelt meget lille kontakt med administrationen, de ejere der har henvendt sig til 

styrelsen i forbindelse med tvivlsspørgsmål omkring ordningen og har her fået god 

hjælp fra den lokale enhed.  

 

I midtvejsevalueringen fra 2003 spurgte man ordningens tilsagnsmodtagere om for-

skellige ting i forhold til administrationen. Blandt andet svarede 70 pct. at sagsbehand-

lingstiden var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Derudover svarede 92 pct., 

at sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgningen hos statsskovdistriktet var meget 

tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 
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I midtvejsevalueringen fra 2009 svarede modtagerne igen på, hvor tilfredse de var 

med de forskellige administrative aktører. Der er her tre aktører, hvor det i spørgsmå-

let blev specificeret centrale styrelse, decentrale enheder og skovbrugskonsulenter.  

For alle tre synes modtagerne at deres arbejde var overvejende tilfredsstillende, dog 

har 41 pct. svaret ved ikke i spørgsmålet med den centrale styrelse. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

Hvad er ansøgernes motivation (primært/sekundært) for at deltage i skovrejsningsord-

ningen? 

Svar:  

Det fremgår af interview med tilskudsmodtagerne, at den central motivation vedrører 

ansøgerens ønske om at forbedre naturværdierne på ejendommen. Halvdelen af de 

adspurgte har et supplerende ønske om at forbedre muligheden for jagt. Tidligere 

evalueringer af landdistriktsprogrammet har ligeledes vist, at forøgelse af ejendom-

mens værdi var i fokus for ansøgerne. Motivationen er derved ikke direkte relateret til 

ønsket om at sikre skovproduktion. Motivationen skal ses i sammenhæng med en 

vurdering hos tilskudsmodtagerne af, at skovrejsningen ikke vil medføre væsentlige 

økonomiske tab.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

Vurderes formidlings – og informationsindsatsen om støttensom tilstrækkelig? 

Svar:  

Det bliver af ansøgerne vurderet, at formidlings- og informationsindsatsen er tilstræk-

kelig. Det efterlyses dog, at vejledningerne bør komme ud i god tid før ansøgningsfri-

sten og flere er inde på, at ordningen har udviklet sig, så den er relativt kompleks i 

dag. Dette synspunkt vedrører dog mere ønsket om ændring i selve ordningen end 

ændret informationsindsats. Kompleksiteten afspejles dog i, at nogle finder, at infor-

mationen omkring ordningen er voluminøs og kan være vanskelig at sætte sig ind i.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang fremstår ordningen som relevant og attraktiv for målgruppen? Er dette 

afgørende for om skovrejsningen gennemføres? 

Svar:  

Flertallet af de interviewede tilskudsmodtagerne mener, at ordningen er attraktiv. 

Holdningen er mere positiv hos gruppen, der har modtaget 10 eller 20 års indkomst-

kompensation, sammenlignet med øvrige støttemodtagere. Den positive holdning hos 

flertallet er begrundet i den ændrede anvendelse af et urentabelt landbrugsareal, hen-

holdsvis sikring af natur- og herlighedsværdier. Omvendt er den reducerede indkomst 

på længere sigt hovedårsagen til, at en del af tilsagnsmodtagerne mener ordningen 

ikke eller kun i nogen grad er attraktiv. 

 

Fra evalueringer i 2007 og 2010 er der spurgt ind til dette forhold, hvor besvarelserne 

er angivet i Tabel 10.5 
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Tabel 10.5 Tilsagnsmodtagernes opfattelse af ordningens relevans. Tallene er fra 

slutevalueringen i 2007 og midtvejsevalueringen af LDP i 2010. 

Skovrejsning 2007 2010 

I høj grad relevant 74 % (64) 74 % (104) 

I nogen grad relevant 22 % (19) 24 % (34) 

I mindre grad relevant 0 % 0 % (0) 

Ikke relevant  0 % 1 % (1) 

Ved ikke 3 % (3) 1 % (1) 

Total 100 % (86) 100 % (140) 

 

Det fremgår af tabellen, at et stort flertal af tilsagnsmodtagerne finder  at ordningen er 

relevant. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

Er der virkemidler som opfattes som uhensigtsmæssige af tilskudsmodtagerne? 

Svar:  

Da man i 2010 ved midtvejsevalueringen af landdistriktsprogrammet spurgte modta-

gerne om nogle af de mest relevante virkemidler, kom der overvejene positive svar. 

Dog mente 51 %, at det var uhensigtsmæssigt eller meget uhensigtsmæssigt, at der 

var krav til minimum størrelse på arealer, hvor der ydes tilskud til. Tilsvarende er der 

ved interview i denne evaluering en relativ stor del af tilsagnsmodtagerne, der gerne 

vil have større frihed ved skovrejsningen i forhold til de krav der stilles nu, ved tildeling 

af støtte. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang ville tilskudsmodtagerne have foretaget nytilplantninger, hvis tilskuds-

ordningen ikke havde eksisteret? 

Svar:  

I nærværende evaluering har halvdelen af tilsagnsmodtagerne angivet, at de ikke ville 

have rejst skov uden tilskudsmuligheden. Tidligere evalueringer har fundet, at skov-

rejsningen i langt mindre omfang ville være gennemført uden støtten. Fra slutevalue-

ringen i 2007 og midtvejsevalueringen i 2010 af landdistriktsprogrammerne angav kun 

3-4 % at skovrejsningen var sket uden støtte. Antallet af interviewede i nærværende 

undersøgelse er for lille til at sige, om der er signifikant forskel mellem evalueringerne. 

Flere tilsagnsmodtagere angiver, at de gerne ville have større frihedsgrader til træ-

artsvalg og udformning af skoven og fremfører, at de fremover, hvis de rejser mere 

skov, vil gennemføre dette uden støtte.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang er tilplantningen sket med andre træarter, end hvis ordningen ikke 

havde eksisteret? 
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Svar:  

Langt flertallet af tilsagnsmodtagere angiver, at træartsvalget ville have været ander-

ledes uden støtten. Det detaljeres her, at der ville have været plantet mere nål, herun-

der specielt nordmannsgran, men også lærk og skovfyr. Det anføres også fra flere, at 

de ville have plantet færre træer pr. ha uden støtten.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

Hvilken betydning for ansøgeren har udpegningen af skovrejsningsområder og den 

dertil knyttede differentiering af tilskudssatserne? 

Svar:  

Det fremgår af interviews at flertallet af tilsagnsmodtagerne ikke er bevidste om denne 

forskel i udpegning af skovrejsningsområder. Enkelte tilsagnsmodtagere ville have 

plantet mere skov, hvis deres arealer have været beliggende i positiv og ikke neutral-

områder pga. den forøgede støttemulighed.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

Hvad er de primære årsager til, at visse tilsagn ikke udnyttes?  Hvad er den primære 

årsag til, at nogen tilskudsmodtagere ikke søger om udbetaling af 2. rate? 

Svar:  

Besvarelsen af dette spørgsmål hviler på et begrænset antal personer. Der er anført 

flere årsager under interviews. Økonomi går dog igen som begrundelse hos flere, hvor 

ansøgerne efter indsendelse af ansøgningen har bedømt, at det ikke kunne betale sig 

økonomisk at gennemføre skovrejsningen. Blandt andre begrundelser kan nævnes 

ændret personlig situation hos ansøgere eller erkendelse af effekter af gennemførelse 

af skovrejsningen, de ikke ønskede. I nogle tilfælde har begrundelsen været dårlig 

kommunikation med eller dårlig rådgivning fra konsulenter.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang er de økonomiske midler, der er afsat til ordningen blevet anvendt? 

Svar:  

Bortset fra de første år under støtteordningen er der ikke sket fuld udnyttelse af det 

afsatte budget for ordningen.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang har ordningen bidraget til at nå Danmarks skovpolitiske mål. 

Svar:  

Se besvarelse af spørgsmål 1.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

I hvilket omfang har ordningen bidraget til at nå Danmarks skovpolitiske mål om mere 

robust skov? 

Svar:  

Overordnet set har ordningen bidraget til at skabe mere robust skov – dog med visse 

forbehold, som omtales i nedenstående afsnit. 
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11. GENERELLE TVÆRGÅENDE BETRAGTNINGER 
I det følgende gøres rede for nogle generelle og tværgående betragtninger omkring 

nogle centrale problemstillinger i den private tilskudsstøttede skovrejsning.  

 

11.1. Datagrundlag 

Generelt 

I forhold til evalueringens statistiske fundament skal det generelt bemærkes, at analy-

serne bygger på et omfattende datamateriale bestående af data fra Naturstyrelsens 

databaser på skovrejsningssager, registreringer udført under Danmarks Skovstatistik 

(NFI) samt data fra tidligere evalueringer af skovrejsning. Dog har analyserne omkring 

de kvalitative vurderinger været baseret på datasæt med relativt få observationer, 

hvilket er problematisk i forhold til den statistiske udsagnskraft. Det har dog været 

vurderingen, at analyserne har kunnet kaste lys over nogle vigtige problemstillinger i 

den private skovrejsning, hvorfor de er medtaget i evalueringen. 

 

Arealestimeringen i NFI’en 

En særlig problemstilling udgør manglen på præcise geografiske data omkring skov-

rejsningens beliggenhed. Dette har betydet, at en række mere eller mindre præcise 

metoder har måttet benyttes i NFI´en for at lokalisere de pågældende områder, her-

under analyser af luftfotos. En del af skovrejsningen er endnu er så ung, at den kan 

være vanskelig at erkende via luftfotos, der udgør den første udvælgelse af prøvefla-

der i NFI-analyserne. De målinger der udnyttes fra NFI’en er indsamlet i perioden 

2008-2013, hvorfor der naturligt vil være begrænsninger i forhold til at registrere den 

skovrejsning, der er sket i slutningen af evalueringsperioden. Dette bevirker, som for-

ventet, at NFI’ens estimat for det samlede areal af den tilskudsstøttede skovrejsning 

er mindre end det areal, der er registreret hos Naturstyrelsen.  

 

Det må antages, at de prøveflader der indgår i opgørelserne, primært repræsenterer 

starten af perioden 1998-2012. I forhold til at beskrive de skove, der bliver resultatet af 

den støttede skovrejsning, er NFI’ens prøveflader dog repræsentative, hvilket under-

støttes af flere forhold. Den del af skovrejsningen, der ikke er opgjort, vil i hovedparten 

være udført på arealer, hvor træerne endnu er så lave, at en egentlig opgørelse af fx 

vedmasse og fuld beskrivelse af artssammensætning i mange tilfælde ikke ville være 

muligt. Dertil, så har reglerne omkring støtte og tilplantning ikke ændret sig markant i 

perioden. Derfor må det forventes, at de målte prøveflader repræsenterer det samlede 

støttede skovrejsningsareal. Dette bekræftes også af, at fordelingen over landet sva-

rer ganske fint til de givne tilsagn om støtte. De supplerende målinger, der er blevet 

udført i 2013, er jævnt fordelt på alle de støttede sager, også nogle fra de senere år.  

 

Hvis der havde været et samlet detaljeret geografisk kort over alle sager, havde dette 

kunnet bruges i udvælgelsen af NFI-prøveflader til analyse. Således må det klart an-

befales, at samlede og detaljerede geografiske data udarbejdes til brug for fremtidige 

evalueringer af skovrejsning.  
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11.2. Kontrol af skovrejsning 

Der har i perioden 1998-2012 været en samlet udbetaling på ca. 460 mio. kr., hvor ca. 

1,9 mio. kr. er krævet tilbagebetalt. Tilbagebetalingsandelen (værdien af tilbagebeta-

linger relativt til det samlede tilskudsbeløb) har således ligget på 0,4 %. På baggrund 

af sammenstilling af data fra de udarbejdede kontrolrapporter, kan det konstateres, at 

fejlene er nogenlunde ligeligt fordelt mellem fejl på arealangivelse og fejl af en kvalita-

tiv natur. 

 

Der har fra NST foreligget en opgørelse over hver enkelt kontrolsag, hvor der i de 

fleste tilfælde er beskrivelser af de konstaterede fejl og yderligere bemærkninger om-

kring den skovdyrkningsmæssige tilstand for det enkelte skovrejsningsareal. Registre-

ringen har ikke været udført konsistent over perioden, hvilket har gjort det vanskeligt 

at udlede entydige konklusioner. Derfor har de ikke har været anvendt i evalueringen. 

Det skal bemærkes, at der foreligger afgørelsesbreve på alle kontrolsager med fejl, 

hvorfor det – med en betydelig ressourceindsats – vil være muligt at opgøre de kon-

staterede fejl. En nærmere gennemgang af afgørelsesbrevene kunne være interes-

sant, da de kan give en indikation af niveauet for den praktiserede skovdyrkning ud-

over, hvad der fanges af kontrolparametrene. Fastsættelse af en konsistent opgørelse 

over årsager til fejl ville kunne give et værdifuldt bidrag til kommende evalueringer.  

 

11.3. Anlægstilskud 

Såning – bemærkninger vedr. kulturudvikling 

Det bemærkelsesværdigt lave areal med såningskulturer, der fremgår af oversigten 

over tilskudstyper (se afsnit 6.3), kan skyldes, at disse kulturer, skønt billige i anlæg, 

samtidig er mere usikre i deres etableringssucces/-forløb sammenlignet med de plan-

tede kulturer (Madsen, 2005). Endvidere vil kulturens udvikling være forsinket i forhold 

til plantning og kravet til ejerens tålmodighed tilsvarende større mht. tidspunktet for 

kulturens slutning/opnåelse af skovklima. Det skal her bemærkes, at mange af de 

mennesker, der rejser skov, ikke er professionelle forstfolk og derfor højst sandsynligt 

vil operere med andre værdisæt (se Nord-Larsen et al., 2008). Tålmodigheden vil 

formentlig være kortere hos ikke-skovbrugsuddannede personer, samtidig med, at 

kravet til sikkerheden i kulturstartsfasen formentlig vil være højere. Det kunne tænkes, 

at hastigheden for at opnå følelsen af ’skovatmosfære’ på det givne areal spiller en 

vigtig rolle i tilgangen til at rejse skov. Ydermere udtrykker den begrænsede brug af 

såning måske en bekymring i forhold til overholdelse af tidsfristen for at leve op til 

2.rate kravene (Madsen, 2013 – pers. medd.), skønt fristen er fire år længere sam-

menlignet med den, der gælder for plantning. 

 

Naturlig tilgroning – ekstensivering af kulturanlæg 

Objektivt set kan naturlig tilgroning, hvor forholdene muliggør det, være et godt alter-

nativ til den kunstige kultur - især hvis sidstnævnte ’følges op’ med diskontinuerlig 

pleje. Naturlig tilgroning er mere forenelig med diskontinuerlig pleje ud fra den be-

tragtning, at skønt udviklingen på arealet er mere usikker sammenlignet med den 

plantede kultur, så medfører metoden (ligesom ved såning), væsentlig lavere anlægs-
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udgifter, særligt hvis hegning ikke er nødvendig. Så i tilfælde hvor en bevoksning kun 

kan levere lavkvalitetsprodukter – om det så skyldes lave anlægsomkostninger eller 

manglende pleje - vil den naturlige tilgroning givetvis kunne levere et bedre driftsøko-

nomisk resultat – og dermed en mere effektiv ressourceanvendelse. Da ’tid’ også er 

en omkostning, kan en meget langstrakt etablering, som følge af naturlig tilgroning, 

dog også blive en bekostelig affære, eftersom mange af de goder skoven leverer, 

f.eks. biomasse, habitater og stilhed vil falde på et relativt senere tidspunkt. De poten-

tielle goder kan udeblive grundet andre faktorer, såsom biofysiske skadevoldere. End-

videre kan produktionsevnen af de arter, der naturligt indfinder sig på arealet være 

inferiøre i forhold til indbragte arter. Årsagen til den begrænsede benyttelse af naturlig 

tilgroning skal givetvis dels søges i den usikre udvikling af skoven: Hvor hurtigt indfin-

der arterne sig? Hvilke arter indfinder sig? Og dels fremstår ordningen måske mindre 

attraktiv grundet et lavt tilskud (der gives kun tilskud til hegning) sammenholdt med 

risikoen for påtvungne efterbedringer, hvis det ikke skønnes, at arealet lever op til 

kravet om at kunne levere fremtidig højstammet skov. Plantning giver omvendt skov-

ejeren en meget høj grad af kontrol med disse faktorer. 

 

Jordbundskortlægning 

I analysen af fordelingen af tilskudstyper fremgik det endvidere, at jordbundskortlæg-

ning har været et sjældent benyttet redskab i skovrejsningen. På mange lokaliteter vil 

en jordbundskortlægning givetvis ikke være specielt påkrævet, afhængig af de lokale 

jordbundsforhold og dyrkningsformål. På særlige lokaliteter kan manglende kortlæg-

ning dog i værste tilfælde føre til et decideret fejlvalg af træarter. Det vil som regel 

dreje sig vandstandsende lag, der kan føre til vandstuvning og radikalt ændre de hy-

drologiske forhold og dermed gøre et areal uegnet for en given træart. I forhold til 

vækst og produktion kan manglende kortlægning medføre, at jordens potentiale ikke 

udnyttes. I forhold til de biologiske værdier, og til dels også de sociale værdier, er det 

uden betydning (såfremt det kun drejer sig om vækstkapacitet og ikke planteoverle-

velse), men i det omfang man rent faktisk kan gøre ’både og’ på det enkelte areal – 

dvs. kombinere produktionsfunktioner med andre værdier, kan manglende kortlægning 

føre til en inoptimal udnyttelse af arealet. Nielsen nævner i denne sammenhæng pro-

blemstillingen omkring eksisterende dræn og deres fremtidige funktion (eller mangel 

på samme), hvilket vil påvirke dyrkningsforholdene. 

 

11.4. Træartsvalg og jordbundsfordeling 

Opgørelsesmetoder 

Træartsfordelingen i skovrejsningen har været belyst på baggrund af data fra Natur-

styrelsen omkring fordeling af tilskudstyper og indsendte tilplantningsplaner samt NFI-

registreringerne. Samstemmende gives et billede af, at der i den private skovrejsning 

primært er benyttet løvtræsarter. Dog har løvtræsandelen og den samlede træartsfor-

deling varieret noget afhængig af datagrundlag. Dette kan formentlig til dels forklares 

via tekniske forhold som eksempelvis forskelle i opgørelsesmetoder. Men forskellene 

kan sandsynligvis også delvis tilskrives den fysiske udvikling på arealerne, således at 

Naturstyrelsens data har beskrevet udgangspunktet for skovrejsningen, mens NFI-
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data, som de mest nylige, beskriver den aktuelle tilstand på arealerne, herunder effek-

ten af de forskellige træarters anslagssucces og vækst efter anlægsfasen. 

 

Træartsvalg og jordbund - generelt 

I forhold til at sikre opbygningen af robust skov er træartsvalget generelt hensigts-

mæssigt, da løvtræarterne gennemgående er hjemmehørende og dermed også må 

forventes at være tilpasset de i Danmark herskende vækstbetingelser. Alle analyser 

omkring træartsvalg og jordbundsfordelinger viser, at skovrejsningen hovedsaglig er 

foregået på sandede jordbundstyper (med de forbehold der skal tages for jordbunds-

kortlægningen mht. overlappende jordbundstyper). Det må her anføres, at i det om-

fang løvtræ er benyttet på meget næringsfattige og udsatte lokaliteter, er denne ro-

busthed mere tvivlsom. Angående bæredygtigheden som helhed er den store udbre-

delse af løvtræ givetvis fordelagtigt mht. biologiske og rekreative værdier, men med 

den lave udbredelse af nål kan spørgsmålet være, om de nye skoves vedproduceren-

de egenskaber nedprioriteres for kraftigt – ikke mindst set i lyset af brugen af løvtræer 

som hovedtræart på magre jordbunde. Med ’vedproduktion’ menes såvel produktionen 

af gavntræ som biomasse – sidstnævnte gælder både energiproduktion og binding af 

CO2 i vedmassen. Med andre ord, skovrejsningens funktion angående tilpasning til og 

afbødning af klimaændringer. Undersøgelserne fra NFI´en af højdevæksten har vist, 

at løvtræerne indtil videre følger med nåletræerne. Dog må forskelle i niveauet for 

kulturpleje forventes at udgøre en væsentlig usikkerhedskilde i denne sammenhæng. 

Under alle omstændigheder er det på længere sigt tvivlsomt, om løvtræerne kan yde 

en ’tilstrækkelig’ produktion på de næringsfattige lokaliteter.  

 

Specifikke arter 

I en skovrejsningssammenhæng giver det god mening, at egen har en fremtrædende 

position, da arten i kraft af sine pioneregenskaber er let at etablere på åben flade, har 

en stor jordbundsamplitude, har potentiale for en høj værdiproduktion (afhængig af 

jordbund) og tilgodeser natur og rekreative værdier grundet sin lystrækarakter. Endvi-

dere er der forhold omkring klimaændringer der gør arten interessant – se afsnit 11.11 

om klimaændringer. Den høje anvendelse af lind er bemærkelsesværdig, da arten 

ikke har den store udbredelse i det nuværende danske skovbrug og således udgør 

noget af et usikkerhedsmoment i skovrejsningen. Larsen (2005) omtaler brugen af lind 

som et økologisk stabiliserende element i det naturnære skovbrug – fortrinsvis dog 

med henblik på indplantning i nåletræsplantager. På de dårlige jorde har arten en 

jordbundsforbedrende effekt, da løvet er let omsætteligt. Nielsen nævner problemer 

med dens associering med andre arter i skovrejsningskulturer.  

 

Ifølge LVs opgørelser har artsvalget i de private projekter været noget mere ’eksotisk’ 

med hovedtræarter som kirsebær, robinie, rødeg og lind, mens artsvalget i de offentli-

ge skovrejsningsprojekter har været mere konservativt med fokus på de almindelige 

produktionstræarter. Betragtes udelukkende træartsvalg og træartsdiversitet (antallet 

af hovedtræarter pr. arealenhed), så er det ikke usandsynligt, at man i de private pro-
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jekter, i højere grad tilgodeser de blødere værdier, specielt de rekreative værdier, 

hvorimod de offentlige projekter mere vil pege i retning af produktionsværdierne. 

 

11.5. Skovrejsningens funktion/potentialer – kvalitative analyser 

Vurderingerne – generelle forhold 

I nærværende evaluering såvel som i LVs og Nielsens evaluering indgår kvalitative 

vurderinger til at belyse skovrejsningens potentialer i forhold til vedproduktion, na-

tur/biodiversitet og sociale værdier (her med fokus på den rekreative del). Sådanne 

vurderinger medfører nødvendigvis en vis usikkerhed i forhold til de parametre, der 

indgår i bedømmelsen og konsistensen, hvormed bedømmelsen udføres. For biodi-

versitet og rekreative værdier er der tale om et mere eller mindre veldefineret samspil 

mellem mange forskellige parametre. Mht. vedproduktion er bedømmelsen mere ob-

jektiv, da kriterierne er veldefinerede og erkendelsen af dem noget mere enkel. Dog 

kan det være svært at sammenligne forskellige vurderinger, da en vis subjektivitet 

nødvendigvis vil indfinde sig samt at vægtningen af parametre kan være forskellig og 

grundlaget for de enkelte vurderinger dermed kan afvige fra hinanden. Når det er sagt, 

kan de kvalitative vurderinger i høj grad bidrage til at belyse de vigtige problemstillin-

ger i skovrejsningen, da parametrene, der indgår i bedømmelsen af de givne potentia-

ler, trods alt er veletablerede og vurderingerne er udført af professionelle forstfolk. Det 

skal også nævnes, at der i de kvalitative bedømmelser er indgået rent kvantitative 

parametre, såsom størrelsen af de enkelte skovrejsningsprojekter. Datamateriales 

størrelse er desværre forholdsvis lille, hvilket hæmmer den statistiske udsagnskraft. 

Nielsens materiale er med 54 observationer det mest omfangsrige. Til gengæld har 

udvælgelsen ikke været tilfældig i modsætningen til NFI-registreringerne og LVs eva-

luering. Sidstnævnte omfatter kun 17 observationer inden for den private tilskudsstøt-

tede skovrejsning, hvilket svarer til en andel på ca. 0,5 % af det samlede antal sager 

på 3.643. 

 

Vurderingen af potentialerne 

Sammenlignes resultaterne fra LVs evaluering med de supplerende NFI-

registreringer, så svarer de gennemsnitlige vurderinger omkring produktion/vedkvalitet 

og natur/biodiversitet stort set til hinanden – fra omkring middel for førstnævnte poten-

tiale til lidt under middel for sidstnævnte. Angående friluftsliv, så er vurderingen mar-

kant højere i NFI´en med et gennemsnit over middel, mens LVs vurdering er klart un-

de middel. Set over parametrene sundhed, vedkvalitet, biomasseproduktion, rekreati-

ve værdier samt biodiversitet giver NFI´en en gennemsnitlig bedømmelse på over 

middel. Der værd at hæfte sig ved at hele 70 % af kulturerne i bedømmelsen er vurde-

ret som havende en god sundhedstilstand. Ask er registreret i fire kulturer, hvoraf tre 

har fået en god bedømmelse af sundhed, men dog med en lav biomasse på arealer-

ne. Askens toptørre kan således have fjernet en del af asketræerne og efterladt de 

træer, der endnu ikke er angrebet. Foretages en samlet opgørelse af vedproduktionen 

i den private skovrejsning med inddragelse af vurderingerne fra LV, Nielsen og 

NFI´en, kan det konstateres, at knap 1/3 af kulturer/projekterne har fået vurderingen 

god (der ses her bort fra, at LVs vurdering sigter lidt bredere og er foretaget på skov-
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niveau). Der er observeret nogen spredning, da NFI´en angiver 43 % gode bevoks-

ninger, mens Nielsen vurderer 27 % med højt potentiale (=’God’ i NFI´en). 

 

 

Størrelse og beliggenhed af skovrejsningsprojekter  

I LVs evaluering har indgået forskellige projekttyper i form af offentlige projekter og 

private projekter med og uden tilskud. Vurderingen er over hele linjen faldet ud til for-

del for de offentlige projekter. En faktor har været afgørende i vurderingen: Skovenes 

størrelse. Parameteren, der har været central i LVs evaluering, har favoriseret den 

offentlige skovrejsning, hvor projekterne er markant større sammenlignet med de pri-

vate projekter. Størrelsen er utvivlsomt særdeles vigtig for funktionen af den enkelte 

skov – den skal dog også vurderes i sammenhæng med beliggenheden. Vigtigheden 

hidrører alle tre ’søjler’ af bæredygtighedsbegrebet. Små skove har eksempelvis rela-

tivt høje andele af randzoner (afhængigt af arronderingen), hvilket vil virke hæmmen-

de for en mulig produktion af kvalitetstræ - omvendt kan en høj andel randzone være 

til gavn for natur/biodiversitet gennem dannelse af nye habitater som på sigt vil gavne 

flere arter. Ligeledes vil størrelsen og beliggenheden afstikke mulighederne for pro-

duktionsrationalisering samt mobiliseringsgraden af en given produktion. Således vil 

mobiliseringen af biomasse fra en ’mindre’ skov med en isoleret beliggenhed drifts-

økonomisk set være dyrere sammenlignet med en større og mere central beliggende 

skov. Angående den rekreative anvendelse er størrelse og beliggenhed også yderst 

væsentlige for parametre for, hvorledes skoven opleves af publikum – og om den i det 

hele taget ’opleves’. Med en gennemsnitlig sags størrelse på ca. 7 ha for private til-

skudsstøttede projekter, kan der være grund til betænkelighed i forhold til om skovene 

generelt bliver for små mht. ovenstående. 

 

Andre forhold 

Det er værd at bemærke, at private projekter uden tilskud umiddelbart synes at have 

klaret sig bedre i LVs evaluering inden for natur og friluftsliv sammenlignet med til-

skudsstøttede projekter. Givetvis har beliggenheden af projekterne spillet en vigtig 

rolle her, og da der samtidig kun indgår fem projekter uden tilskud i analysen, kan 

resultatet være tilfældigt. 

 

Trade-off-analyserne (se afsnit 5.1.3) på LVs data indikerer, at der ikke nødvendigvis 

er et modsætningsforhold mellem produktion, natur og rekreative værdier i skovrejs-

ningen. De kan dog også indikere, at visse skoves lokalisering og anlæg/drift har væ-

ret ufokuseret og mangelfuld. Eller sagt på anden måde, så spiller især lokalitet og 

størrelse en afgørende rolle for niveauet af de goder, et skovrejsningsprojekt kan leve-

re. 

 

11.6. Skovenes beskyttende funktioner 

Drikkevandsressourcer 

I følge NFI-registreringerne har lokaliseringen af skovrejsningsarealerne i lidt højere 

grad tilgodeset særlige drikkevandsinteresser sammenlignet med det øvrige skovare-
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al, men der er ikke tale om nogen markant forskel. Dette indikerer, at der givetvis ta-

ges hensyn til drikkevandsressourcer i lokaliseringen af de nye skove, men at denne 

faktor kun er en blandt flere faktorer – og i mange tilfælde måske ikke er relevant for 

det givne skovrejsningsprojekt. Det skal bemærkes, at der gives øget støtte til skov-

rejsning i områder med særlige drikkevandsinteresser.  

 

Biomasse 

Produktion af biomasse må på længere sigt forventes at være et væsentligt produkt af 

skovrejsningen - både i form af biomasse til energiformål men også i forhold til oplag-

ring af C02 i vedmassen. I denne sammenhæng er den lave registrerede kronedæk-

ningsgrad på skovrejsningsarealet dog problematisk. NFI-beregningerne angiver en 

stående vedmasse på skovrejsningsarealet på 18 m
3
/ha i gennemsnit. Tallet vil utvivl-

somt stige som bevoksningerne bliver ældre, men hvor meget af den potentielle kapa-

citet, der vil blive udnyttet afhænger af udviklingen mht. kronedække. I de supplerende 

NFI-registreringer er vurderingen generelt favorabel i forhold til den udførte dyrkning, 

men træartsvalget angiver selvfølgelig den overordnede ramme for produktionskapaci-

teten. Denne vil generelt øges jo højere andel af hurtigt voksende træarter der benyt-

tes – i særdeleshed på de dårlige jorde (nåletræer, poppel etc.). Det er således et 

generelt spørgsmål i forhold til dyrkningen, hvor meget biomasseproduktionen skal 

tænkes ind i den fremtidige skovrejsning frem for at være et spin-off-produkt.  

 

Kvælstof 

I kraft af omstillingen fra landbrugsdrift til skovdrift som følge af skovrejsningen vil 

udledningen af kvælstof til miljøet på de givne arealer reduceres. Det skyldes dels en 

reduktion af ammoniak-fordampningen ved ophør med kvælstofgødskning og redukti-

on af udvaskningen af kvælstof fra rodzonen Olesen et al. (2013, citeret fra Dubgaard 

et al., 2013). En grundig beregning af denne reduktion har desværre ikke været mulig i 

denne evaluering grundet tidsmæssige restriktioner. Estimater omkring størrelsen 

kvælstofreduktionen ved skovrejsning kan findes hos Olesen et al. (2013, citeret fra 

Dubgaard et al., 2013). Reduktioner i udvaskningen er vurderet til ca. 59 kg N/ha for 

sandjorde og ca. 32 kg N/ha for lerjorde. 

 

 

11.7. Træartsblandinger 

Langsigtede overvejelser 

Brugen af træartsblandinger i skovrejsningen er meget omdiskuteret – specielt i for-

hold til skovenes vedproduktive egenskaber. Opmærksomheden har særligt rettet sig 

mod anlægget af kulturer med intensive træartsblandinger – i nærværende rapport 

omtalt som enkelttrævise/tilfældige blandinger. NFI-registreringerne bekræfter, at bru-

gen af træartsblandinger har været ganske udbredt i skovrejsningen. 

 

Omkring blandingsproblematikken i skovrejsningen bemærker Pedersen & Larsen 

(2005, side 327) at: ”Det er vigtigt at ”iveren” efter at etablere blandingsbevoksninger 

på skovrejsningsområder ikke overdrives og omsættes i komplekse strukturer, hvor 
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naturen indenfor det samme areal arbejder i alle mulige (og umulige) retninger. Så-

danne blandinger er dyre at etablere og udløser store plejeomkostninger – de mangler 

et overordnet formål i form af en fastlagt udviklingsretning.” Denne betragtning er på 

mange måder parallel til Nielsens betænkeligheder ved brugen af komplekse blan-

dingskulturer. Han påpeger på baggrund af sine feltundersøgelser samt en række 

interviews, at den langsigtede udvikling af bevoksningerne ofte ikke har været gen-

stand for mange overvejelser inden anlæg, men at det snarere har drejet sig om ind-

trykket af de anlagte kulturer i den nærmere fremtid. Dette stemmer overens med 

resultatet fra interview af tilskudsmodtagere i nærværende evaluering. 

 

 

Økologi og økonomi 

To hovedspørgsmål opstår i denne sammenhæng: 1) Hvor økologisk stabile er disse 

blandinger, og hvilke plejekrav vil de give anledning til, hvis artstrukturen skal bibehol-

des? 2) Hvor økonomisk rationelle er disse blandinger i forhold til sortimentsudfald og 

træproduktion i mængde og kvalitet? Driftsøkonomisk kan det være problematisk med 

høj artsdiversitet i udbuddet af tømmer, hvis det resulterer i tilsvarende små partier for 

den enkelte art. Dette forhold er så vidt vides ikke undersøgt til bunds inden for skov-

økonomien, og deraf er det vanskeligt at komme med generelle anbefalinger. I denne 

sammenhæng er det værd at bemærke, at LVs evaluering har vist, at det gennemsnit-

lige areal pr. hovedtræart er markant mindre i private projekter sammenlignet med 

offentlige projekter.  

 

I det foreliggende datamateriale har der været antydninger af, at de intensive blandin-

ger kan være problematiske i forhold til vedkvaliteten. Dog har der – med forbehold for 

datamaterialets ringe omfang - ikke kunne påvises en statistisk signifikant forskel (på 

et 5 % niveau) mellem de forskellige blandingstyper. Det er her vigtigt at fastslå, at 

implementeringen af blandingstyperne er afgørende for deres succes - her spiller træ-

artsvalget en central rolle. Enkelttræblandinger er formodentlig den blandingstype, der 

stiller størst krav til den skovbrugsfaglige ekspertise i dyrkningen. Når driftsøkonomien 

drages ind i billedet kan høje anlægs- og plejeomkostninger (jf. Pedersen og Larsen, 

2005) blive ekstremt ’dyre’ i en kapitalforrentningskontekst for de intensive blandinger, 

selvom vedkvaliteten skulle være på niveau med de andre blandingstyper. Omvendt 

er det sandsynligt, at de intensive blandinger bl.a. kan bidrage til at forøge skovenes 

rekreative værdi ved at sikre en høj variation i skovbilledet (hvis blandingsstrukturerne 

bevares).  

 

Robusthed 

Det kan ikke afvises, at skovenes robusthed kan blive påvirket i negativ retning i det 

omfang, at blandingskulturerne får lov til udvikle sig efter ’egen vilje’, Dette kan særlig 

være et problem i forhold til at sikre robustheden mht. fremtidige klimaændringer, da 

træartssammensætningen kan være uhensigtsmæssig i forhold til tilpasningen til disse 

ændringer. Problematikken er også gældende for kulturer med hjælpetræarter. Hvor 

der er tale om konkurrerende hovedtræarter er problemet skalaafhængigt, da robust-
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heden på et enkelt areal kan falde samtidig med, at robustheden på skovrejsningsare-

alet som helhed kan stige eller være upåvirket afhængigt af udviklingen på andre 

arealer. Det forhold diskuteres også i afsnit 11.11 om tilpasning til klimaændringer.  

 

11.8. Driften af skovrejsningsarealerne 

Evalueringerne har vist at driftsefterslæb ikke er ualmindelige i skovrejsningen – sær-

ligt i forhold til udrensningsindgreb. NFI-beregningerne har angivet et relativt lavt gen-

nemsnitligt kronedække såvel som en relativ høj andel af græs i bunddækket. Dette 

kan være udtryk for generelle problemer med kulturetableringen på skovrejsnings-

arealerne. 

 

Hjælpetræer 

Fra NFI-registreringerne er det tydeligt at se, at fjernelsen af hjælpetræer i skovrejs-

ningen udgør en særlig problemstilling. Den omtales også af i LVs og Nielsens evalue-

ringer. Teknisk set er problemstillingen den samme som i det øvrige skovbrug, men 

som Nielsen påpeger: ”En absolut forudsætning for med held at anvende ammetræer 

er en skovbrugskyndig og tilstedeværende forvalter, som sørger for ”rettidig om-

hu”...og hvis de [de private skovejere] kun har løst tilknyttede professionelle skovfor-

valtere, så kan ammetræerne lave stor skade på den blivende bevoksning.”  Hjælpe-

træer har potentiale i produktionen af biomasse (Gylling et al., 2012, Graudal et al. 

2013) og kan som sådan være et aktiv udover deres primære funktion, men hvis dette 

sker på bekostning af den langsigtede bevoksningsudvikling kan det være betænke-

ligt. Madsen (2013, pers.medd.) omtaler også potentialet i brugen af hjælpetræarter 

som biomasseproducenter, i særdeleshed popler – hvis de vel og mærke dyrkes på 

den rigtige måde. Han advokerer en kulturmodel, hvor såningen af en klimaksart som 

bøg kombineres med plantning af popler som ammetræer. Kulturen vil være billig i 

anlæg og vil kunne give et tidligt udbytte i form af biomasse fra poplerne. Jf. forhold 

nævnt i afsnit 11.3 omkring såning og de ovenfor anførte forhold stiller denne model 

dog høje krav til den forstlige ekspertise. I forhold til brugen af hurtigt voksende popler 

nævner Madsen også andre positive effekter i form af en hurtig dannelse af skovklima 

på arealerne og mulighed for en hurtig produktion af stort dimensioneret dødt ved til 

gavn for biodiversiteten – sidstnævnte selvfølgelig på bekostning af biomasseproduk-

tion. 

 

Det skal afslutningsvist også nævnes, at hjælpetræerne yderligere kan fungere som 

en ’redningskrans’, hvis udviklingen i den blivende bestand skulle vise sig utilfredsstil-

lende, f.eks. grundet angreb af skadevoldere. 

 

Forstligt personale 

Den manglende tilknytning af forstligt uddannet personale udgør utvivlsomt en udfor-

dring i den private skovrejsning afhængigt af projekternes udformning – og de 

krav/forventninger der stilles til projekterne. Prioriteres biologiske og sociale værdier 

vil det i mange tilfælde være ensbetydende med lavere krav til bevoksningsplejen (i 

tilfælde hvor en given artssammensætning skal opretholdes, kan plejekravene dog 
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godt være forholdsvis høje afhængigt af de pågældende arter). På samme måde vil 

det forholde sig med biomasseproduktion, hvilken har stigende økonomisk betydning 

inden for dansk skovbrug. Således opstår problemet særligt i forbindelse med produk-

tion af kvalitetstræ. 

 

Opstamning 

Nielsen nævner brugen af opstamning som en mulig ”redningsplanke” for bevoksnin-

ger med lav vedkvalitet – altså udvælgelse af et antal hovedtræer med henblik på 

produktion af knastfrit ved (en metode omtalt som ’forceret kvalitetsløvtræ’). Et tysk 

studie (Beinhofer, 2010) har interessant nok undersøgt forskelle i den finansielle præ-

station af konventionelt drevne bevoksninger i eg og bøg sammenlignet med forcere-

de strategier, der indebærer opstamning af hovedtræer. I følge undersøgelsen er 

sidstnævnte fordelagtig pga. lave anlægsomkostninger koblet med en høj værditil-

vækst på tømmeret. Det er klart, at hvis et opstamningsprogram er påbegyndt som et 

resultat af dårlig skovdyrkning, er det langt fra sikkert, at der økonomisk set kan opnås 

en fordel sammenlignet med konventionel drift. Men er alternativet en fremtidig pro-

duktion udelukkende af energitræ, så kan metoden godt tænkes at være fordelagtig 

afhængigt af prisudviklingen på de forskellige sortimenter.  

 

11.9. Biodiversitet 

Generelle betragtninger 

Der er ikke foretaget registrering af forekomsten af truede arter på skovrejsningsarea-

lerne i evalueringen, da beskyttelsen af disse arter ikke indgår som et primært formål 

med skovrejsningsindsatsen. I publikationen ’”Evaluering af indsatsen for biodiversitet 

i de danske skove 1992-2012” blev den samlede skovrejsning analyseret i forhold til 

frekvensen af rødlistede arter (Johannsen et al., 2013b). Det blev fundet, at lokalise-

ringen af skovrejsningen ikke har været sammenfaldende med hensynet til rødlistede 

arter. Der er en forventning om, at skovrejsning på den lange bane også kan bidrage 

til at sikre såvel den generelle biodiversitet som den truede biodiversitet gennem etab-

lering af større skov- og naturområder. I samme rapport blev det konkluderet, at flora-

sammensætning i skovarealer etableret inden for de sidste 200 år var signifikant an-

derledes end florasammensætningen på skovarealer, der også var skov før 1805. 

Selv i skove plantet for 200 år siden kan der stadig mangle typiske karakterplanter for 

de pågældende skovtyper (Miljøministeriet, 2000; Johannsen et al., 2013b).  

 

Som nævnt i afsnit 4.3.3 har formålet med den kvalitative vurdering været at bedøm-

me potentialet for skabelse af biodiversitet inden for skovrejsningen, dvs. at vurdere 

kvaliteten af den udførte skovrejsning mellem projekter. Så når 37 % af bevoksninger-

ne i de supplerende NFI-registreringer i denne sammenhæng bedømmes som dårlige, 

er det ikke et udtryk for at skovrejsningen generelt ikke kan skabe biodiversitet, men at 

der på de givne arealer ikke er foretaget hensigtsmæssige tiltag i denne retning – eller 

at de lokale forhold ikke har været favorable. Med andre ord så har denne evaluering 

ikke haft til formål at bedømme skovrejsningen som et generelt virkemiddel til sikring 

af biodiversiteten – dette er overladt til ovennævnte rapport. Det er klart, at et areal 
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hvorpå der er udført skovrejsning, med høj sandsynlighed, vil opleve en stigning i bio-

diversitet – forstået som en stigning i antallet af arter - sammenlignet med tidsrummet, 

hvor samme areal var under landbrugsmæssig drift. I forhold til et 200-årigt skovareal 

vil der være færre arter – afhængigt af hvilke typer skov der betragtes. Skovrejsning vil 

kunne opnå en effekt som økologisk korridor, jf. nedenfor. I forhold til den kvalitative 

del af biodiversitetsbegrebet, så er det jo klart at den biodiversitet der skabes på et 

skovrejsningsareal er anderledes end det der findes på et landbrugsareal eller på et 

gammelt skovareal.   

 

Skovbryn og arronderingsforhold 

Den høje andel af skovbryn i skovrejsningsprojekterne er ensbetydende med en høj 

andel af randzone sammenlignet med det øvrige skovareal, hvilket kvantitativt vil være 

gavnligt for biodiversiteten, da randzonerne ofte har tilknyttet et relativt stort antal arter 

set i forhold til det indre skovareal. Kvalitativt vil det sandsynligvis også være gavnligt, 

da skovbrynene tiltrækker bestemte arter, der er tilpasset randzonerne i skovområder. 

Som det også nævnes ved estimeringen af den samlede skovbrynsandel, er der ikke 

foretaget nærmere arronderingsanalyser af skovrejsningen. I det omfang, at de nye 

skove skaber korridorer og forbinder eksisterende skove og andre naturområder, vil 

de også kunne bidrage til at sikre biodiversiteten på længere sigt. Her tænkes specielt 

i forhold til arter, hvis udbredelse er opsplittet i små populationer (metapopulationer) 

og som derfor kan være skrøbelige pga. begrænsninger i habitatstørrelse og mang-

lende udveksling af gener mellem populationer. 

 

11.10. Rekreative værdier 

Evalueringen af skovrejsningens sociale værdier har været fokuseret på den rekreati-

ve del, hvorimod forhold som landskabs- og kulturværdier ikke er behandlet i evalue-

ringen. Dette skyldes, at det overvejende er rekreative værdier, der fokuseres på in-

den for den sociale ’søjle’ af bæredygtighed i skovrejsningen.  

 

Forudsætningen for en almen rekreativ udnyttelse af de nye skove er adgang til disse 

områder. Her indikerer NFI-analyserne, at adgangsforholdene i disse skove er på 

højde med det øvrige skovareal vurderet ud fra hyppigheden af adgangsveje – dette 

er selvfølgelig kun en proxy for den faktiske adgang til skovene. At der også er en 

psykologisk dimension omkring tilgængeligheden af skovene fremgår af LVs undersø-

gelser. Alt andet lige må ovenstående resultat siges at være en positiv indikation i 

forhold til potentialet for en rekreativ udnyttelse af de nye skove. Som tidligere omtalt 

tyder data fra skovrejsningssagerne på, at mange af de nye skove er forholdsvis små, 

hvilket omvendt kan påvirke den rekreative værdi i negativ retning. NFI-registreringer 

indikerer endvidere jagtudøvelse som et væsentligt motiv bag skovrejsningen, hvilket 

understreger at rekreative værdier også er centrale for skovejerne. Især i forhold til 

jagt kan der dog vise sig at opstå et modsætningsforhold mellem ejernes og offentlig-

hedens benyttelse af skovene.  
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Angående lokaliseringen af skovrejsningen ses der fra NFI-registreringerne ingen 

umiddelbar sammenhæng mellem befolkningens generelle adgang til skov - ex-post - 

og fordelingen af det samlede skovrejsningsareal. Der har dog været en svag tendens 

til, at regioner med en høj andel af personer med lav eller meget lav adgang har haft 

en højere andel skovrejsning. Overordnet er der således ikke nogen klar sammen-

hæng mellem adgang til skov og fordelingen af skovrejsningsarealerne i den analyse-

rede periode. 

 

11.11. Tilpasning til klimaændringer 

Forventede klimaændringer 

I følge IPCCs (Intergovernmental Panel on Climate Change) Assessment Report 4 

(IPCC, 2007) kan vi forvente en stigning i global overflade temperature på mellem ca. 

1 og 6 °C over de næste ca. 100 år. For Nordeuropa ligger projektionerne mellem 2,3 

og 5,3 °C. Det synes altså overvejende sandsynligt, ifølge IPCC, at klimaet bliver var-

mere – omend niveauet for denne opvarmning stadig er usikkert. For nedbøren for-

holder det sig endnu mere usikkert. Skønt den årlige nedbør forudsiges at stige i regi-

onen, så deler modellerne (fra den såkaldte modelensemble – den gruppe af modeller 

der bruges i klimaprojektionerne) sig i forhold til nedbørsudviklingen i sommermåne-

derne (≈ vækstsæsonen), hvor ca. halvdelen forudser et fald i nedbør, mens den an-

den halvdel forudser en stigning (intervallet ligger mellem - 21 og + 16 % ændring). Da 

nedbøren i Danmark generelt er en begrænsende faktor for træernes vækst er dette 

usikkerhedsmoment afgørende for træernes fremtidige vækst.  

 

Træartsvalg og tilpasning 

I forhold til problematikken omkring klimaændringer og robustheden af skovrejsnings-

arealerne virker tilvalget af løvtræer fornuftigt tagende i betragtning ovennævnte for-

ventninger om temperaturstigninger over de næste 100 år. I følge Larsen et al. (2011) 

vil arter som eg og lind være blandt de bedst tilpassede arter i et varmere og mere 

nedbørsfattigt klima. Det forventes dog, at en art som bøgen kan få problemer med at 

håndtere længerevarende tørkeperioder i vækstsæsonen. En større udbredelse af 

tilpasningsdygtige arter som douglasgran og grandis vil formodentlig yderligere kunne 

styrke skovenes robusthed (se Larsen & Raulund-Rasmussen, 1997; og Larsen et al., 

2005b). Det må bemærkes, at i tilfælde af en realisering af de mere ekstreme klima-

ændringsscenarier, vil man formodentlig skulle supplere og/eller udskifte den nuvæ-

rende træartsportefølje med en række nye arter. I forhold til en udvikling af klimaet i en 

mere kontinental retning, evt. som følge en af en svækkelse af Golfstrømmen, er træ-

artsfordelingen i skovrejsningen mindre veltilpasset i forhold til arter, der kunne kapita-

lisere på en sådan udvikling – det være sig primært i forhold til den ringe anvendelse 

af rødgran og skovfyr. Betragtes det eksisterende skovareal, er rødgranen dog stadig 

den mest hyppige træart i Danmark (Johannsen et al., 2013a), så her vil man omvendt 

være fint dækket ind.  

 

Det er muligt, at klimaændringerne også vil medføre en ændring af stormfrekvensen 

over Danmark. Går udviklingen i retning af hyppigere storme vil det have negative 
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konsekvenser for de fleste nåletræer, hvilket yderligere vil tale for en træartssammen-

sætning domineret af løvtræerne (Larsen et al., 2011). Men hvor historiske klimadata 

for Danmark har vist en stigning i middeltemperatur og årsnedbør, har en stigning i 

stormfrekvens ikke kunne påvises over de sidste godt 100 år (Danmarks Meteorologi-

ske Institut, 2013). 

 

Bevoksningsstruktur og tilpasning  

Nielsen gør i sin evaluering rede for betragtninger omkring forskellige bevoksnings-

strukturers fleksibilitet/mulighed for risikospredning, hvilke kan vise sig fordelagtigt i 

forhold til at håndtere forskellige former for usikkerhed – eksempelvis angående kli-

maændringer. Og som nævnt oven for, er klimaets fremtidige udvikling stadig meget 

usikker. 

 

Træartsblandinger giver en potentiel mulighed for tilpasning til denne usikkerhed på 

bevoksningsniveau, mens monokulturer omvendt kun giver mulighed for tilpasning på 

skovniveau – f.eks. ved udfald af en given træart, vil hele bevoksningen gå tabt i 

sidstnævnte tilfælde, mens en anden art i førstnævnte tilfælde potentielt vil kunne 

overtage væksten på det pågældende areal. Nielsen tager dog forbehold for denne 

teori, idet udfald af en given træart muligvis vil efterlade en bevoksning med store 

huller med negative konsekvenser for vedkvaliteten på længere sigt - dette virker 

plausibelt ved pludselige udfald, som Nielsen omtaler. Men i tilfælde af svækkelser 

med et mere langvarigt forløb giver blandinger mulighed for en gradvis omstilling af 

bevoksningens træartssammensætning – og potentielt set uden tab af vedkvalitet. 

Larsen (2005) nævner som eksempel en simpel rødgran/sitkagran-blanding – to arter 

der fint kan associere – der vil give mulighed for en løbende tilpasning til forskellige 

klimaudviklinger (den økonomiske værdi af denne fleksibilitet for en rødgran/sitkagran-

blanding er i øvrigt analyseret af Jacobsen og Thorsen (2003)). 

 

Alt andet lige vil en høj artsdiversitet give mulighed for en potentiel set højere grad af 

tilpasning på såvel på bevoksningsniveau som på skovniveau til fremtidige klimafor-

hold. Udover usikkerheden omkring klimaets udvikling på længere sigt, så er spørgs-

målet om implementeringen af denne diversitet og de deraf følgende implikationer på 

skovdyrkningen og økonomien også præget af en vis usikkerhed som omtalt oven for. 

At blandede bevoksninger eksempelvis medfører højere oparbejdningsomkostninger 

for tømmer er givet. At der er en overgrænse for størrelsen artsdiversiteten er også 

givet. Men hvor denne grænse går (bør gå) beror på et kompliceret samspil mellem 

flere forskellige faktorer såsom dyrkningsformål, forventninger til klima- og prisudvik-

ling og risikovillighed. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på dette samspil i 

denne evaluering. 

 

11.12. Justering af kontrolparametre i tilskudsordning 

I det følgende redegøres for en række betragtninger omkring mulige justeringer af 

tilskudsordningen og de kontrolparametre, der er indeholdt i denne. Formålet er at øge 

sikkerheden for, at tilskudsordningen fungerer efter hensigten i forhold til at etablere 
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robuste og bæredygtige skove. Når sådanne justeringer foretages, er det vigtigt at 

holde sig for øje, at disse vil påvirke ordningens attraktivitet for potentielle ansøgere, 

der i en eller anden form vil foretage en cost-benefit-betragtning, før de vælger at ind-

gå en aftale. Dvs. jo mere kontrol, der er indeholdt i en ordning, desto mindre attraktiv 

vil den være, da kontrol som regel vil blive set som en omkostning – om ikke en direk-

te omkostning, så noget der reducerer nytten ved at indgå aftalen. Det er klart, at jo 

mere detaljeret en ordning er, jo flere kontrolparametre der skal overholdes, desto 

flere ressourcer skal ansøgeren afsætte til at gøre sig bekendt med ordningens karak-

ter – og desto mindre attraktiv vil ordningen fremstå, alt andet lige. Endvidere må det 

forventes, at jo mindre transparente og/eller jo mere strenge de givne kontrolparamet-

re virker, desto mindre attraktiv vil ordningen fremstå, da usikkerheden vil stige i for-

hold til opnåelsen af ordningens fordele - dette vil ligeledes reducere ansøgerens nyt-

te. Sagt på en anden måde, jo mere ressourcekrævende og usikker en ordning frem-

står, desto mindre attraktiv vil den fremstå for ansøgeren. Ovenstående vil selvsagt 

afvejes mod størrelsen af tilskuddet. Omvendt må det også forholde sådan, at jo mere 

detaljeret en ordning er, jo flere ting der skal kontrolleres, desto mere ressourcekræ-

vende er den for den administrerende enhed at håndtere.  

 

I forhold til skovrejsningsordningen er det forholdene omkring udbetalingen af 2.rate, 

der behandles i det nedenstående. Kontrolparametrene udgør sidste instans, før den 

pågældende ’skovrejsningsforretning’ mellem ansøger og Naturstyrelsen kan anses 

som afsluttet. Herefter gælder alene Skovlovens bestemmelser. 

 

 Højdekrav – gennemsnitlig plantehøjde på 1 m. 

o Ulemper: Den påkrævede plantehøjde er en gennemsnitsbetragtning, der 

kan dække over en betydelig højdevariation – få større træer kan trække 

gennemsnittet op over grænsen, og dække over en udvikling med mange 

undertrykte individer (det nuværende krav indebærer dog, at planterne 

skal være i ”god vækst” for at blive talt med). Der er ingen sammenhæng 

mellem artsfordelingen ved anlæg og træarternes bidrag til gennemsnits-

højden – udover andel af løvtræ og minimum indblandingsandel. 

o Forslag til justeringer: Supplering/udskiftning af gennemsnitshøjdekravet 

med krav om et minimum antal træer pr. ha over en given højde. Arts-

sammensætningen ved udbetaling af 2. rate relateres til artssammensæt-

ningen ved anlæg. Mulige bivirkninger: Artsvalget ensrettes, da der vil bli-

ve satset mere på de ’sikre’ arter; dvs. pionerarterne. 

 Bevoksningspleje 

o Ulemper: Tilskuddet til anlæg og pleje gives under et. Der er ingen speci-

fikke krav til plejetiltag, f.eks. udrensning af ammetræer, så den blivende 

bestand ikke trykkes. 

o Forslag til justeringer: Udbetaling af 2.rate betinges af udførsel af den 

nødvendige pleje, såsom rettidig udrensning af ammetræer. Tilskuddet 

deles op, så der både skal søges tilskud til anlæg og til pleje – eller at det 
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i hvert fald udspecificeres, hvad der gives til anlæg og hvad der gives til 

pleje. 

o Mulige bivirkninger: Brugen af hjælpetræer fravælges, hvilket kan betyde 

fravalg af klimaksarter samt et mistet potentiale i biomasseproduktionen. 

 Tidsramme for ansøgning om 2.rate – såning 

o Ulemper: I forhold til usikkerheden for udviklingen af en sået kultur, kan 

tidsrammen være kort, hvilket øger usikkerheden i forhold til udbetaling af 

2.rate. 
o Forslag til justeringer: Forlængelse af tidsrammen. 

o Mulige bivirkninger: Større spredning på kulturudvikling. 
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12. KONKLUSIONER 
Konklusionerne i det følgende bygger primært på resultaterne fra de gennemførte 

kvalitative interviews, analyser af NFI’ens data samt de supplerende besigtigelser af 

støttede arealer, der er gennemført. Til underbygning, kvantificering og supplering af 

konklusionerne indgår dog også sekundære data fra Naturstyrelsen og tidligere evalu-

eringer og undersøgelser, samt bemærkninger fra det gennemførte seminar. 

 

Mange af konklusionerne beskrevet nedenfor er mere uddybende beskrevet og vurde-

ret i andre afsnit i rapporten. 

 

12.1. Skovrejsningsprojekternes karakter og fordeling 

Projekterne lever, bedømt ud fra interview, op til de skovpolitiske mål. Der er dog 

blandt interessenterne store forskelle i opmærksomheden på målene. Ansøgerne er 

naturligt ikke fokuseret på de skovpolitiske mål, men mere på de personlige formål og 

ønsker med skovrejsningen. Evalueringen her, og tidligere spørgeskemaundersøgel-

ser, viser at formålet for flertallet af ansøgerne er at øge herlighedsværdien og den 

landskabelige oplevelse af deres ejendom. Et underliggende formål for mange er at 

øge jagtmulighederne på ejendommen.  

 

Omvendt har mange af de centrale interessenter fokus på skovrejsningens betydning 

for opfyldelse af skovpolitiske og andre samfundsbaserede mål. Mange deler vurde-

ringen af, at skovrejsningen har reel betydning for øgning af skovarealet og sikring af 

robuste og bæredygtige skove. Flere mener dog, at den skovrejsning der sker, ikke 

medfører skovarealer med optimal karakter ud fra en produktionsmæssig og rekreativ 

vurdering. Bedømt ud fra analyser af sagernes størrelsesfordeling med mange små 

projekter er der nogen usikkerhed om, i hvilken grad det vil påvirke projekternes mu-

ligheder, positivt som negativt, for at levere de efterspurgte goder i tilskudsordningen i 

forhold til eksempelvis produktion, friluftliv og andre økosystemgoder. Det er givet, at 

skovenes størrelse og placering er en vigtig faktor i forhold til den værdi de kan levere. 

 

12.2. Træartsvalget i de støttede skove 

Ordningens opbygning og tilskudssatserne er styrende for valget af træarter. Først og 

fremmest betyder det, at der primært plantes løvtræer. Der sættes spørgsmålstegn 

hos flere omkring kravet om indplantning af buske i brynene. Træartsvalget med fokus 

på løvtræer vurderes generelt at understøtte målet om opbygning af robuste skove, da 

de pågældende træarter således er tilpasset de generelle vækstbetingelser i Dan-

mark. Da skovrejsningen altovervejende er foregået på sandede jorde, er det dog 

tvivlsomt om løvtræerne i ønsket omfang kan varetage vedproduktive funktioner. I 

forhold til den realiserede træartssammensætning i de nye skove er der konstateret 

nogen forskel mellem opgørelser baseret på forventet tilplantning og opgørelser base-

ret på feltregistreringer. Det må formodes, at det delvist er et udtryk for den vækst-

mæssige udvikling på arealerne, hvor nogle arter, mere eller mindre tilsigtet, har hæ-

vet sig på andres bekostning. I visse tilfælde kan det muligvis føre til et fald i ro-

busthed af skovarealet koblet med delvise tab af anlægsinvesteringer. Det indikerer et 
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behov for bedre sikring af plejeforanstaltninger. Dette kunne ske gennem informati-

onsmateriale eller ved andre anvisninger. Tilsagnsmodtagerne, der generelt savner 

forstmæssig viden, står typisk alene med den videre pasning af skovarealerne efter 

udbetaling af 2. rate. 

 

12.3. Skovenes opbygning og struktur 

Skovenes senere opbygning og struktur har en tæt sammenhæng med træartsvalget 

og den gennemførte pleje og pasning. Tilsagnsmodtagerne er typisk glade for de til-

plantede skove, men mange centrale interessenter udtrykker gennem interview, at de 

etablerede skove ikke har en optimal struktur ud fra en produktionsmæssig vurdering. 

Mange skovrejsningskulturer er anlagt som blandingskulturer med en høj grad af hete-

rogenitet, hvilket medfører nogen usikkerhed om den fremtidige strukturelle opbygning 

af bevoksninger og de goder, som skovene kan levere. Heterogene strukturer kan 

være meget plejekrævende, hvis en given træartssammensætning skal opretholdes 

og en acceptabel vedkvalitet skal sikres. Der er i denne sammenhæng klare indikatio-

ner på, at kulturanlæg ikke i alle tilfælde har været fokuseret i forhold til den fremtidige 

udvikling af arealet. Der er konstateret en stor spredning i de vurderinger, der er fore-

taget i nærværende og tidligere evalueringer, i forhold til de undersøgte bevoksnings 

kvalitet og fremtidsmuligheder – med de forbehold, der nødvendigvis må tages, ved 

vurdering af bevoksninger i kulturstadiet. I forhold til udførslen af pleje viser besigtigel-

serne, at den typisk ikke sikres optimalt. Brugen af hjælpetræer udgør her en særlig 

problemstilling. De kan, når de benyttes korrekt, både have en vigtigt kulturbeskytten-

de funktion, men samtidig også producere værdifuld biomasse. Hvis dyrkningen ikke 

sker korrekt, kan det dog få stærkt negative konsekvenser for de fremtidige hovedtræ-

arter på arealet. 

 

12.4. Robust og bæredygtig skovdrift 

Skovenes robusthed og bæredygtighed styres primært af to forhold, der dels vedrører 

ordningens opbygning med krav og kriterier og de involverede konsulenter. Som be-

skrevet anvender den store hovedpart af tilsagnsmodtagere konsulenter. Effekten er 

væsentligst ved tilplantningen/etableringen af skoven, idet det som anført hovedsage-

ligt er ejeren, der sikrer den videre udvikling af skoven efter udbetaling af 2. rate. En 

bæredygtig skovdrift skal tage højde for såvel driftsøkonomiske, som biologiske og 

sociale værdier. Feltundersøgelserne har vist, at projekterne har været i stand til at 

levere alle goder på et højt niveau, vurderet ud fra de benyttede kriterier – nogle har 

også leveret flere goder på højt niveau samtidig. Men samtidig har der også kunne 

konstateres en stor variation for de støttede arealer. Der er behov for at fokusere drif-

ten i forhold til de goder, der ønskes leveret fra det enkelte areal – med andre ord en 

optimering af mål og midler. Der er opfattelsen, at man ved dette ofte kan løfte ni-

veauet for en eller flere værdier uden at kompromittere andre værdier i driften. Flersi-

dighed i skovdriften giver fleksibilitet i forhold til at kunne tilpasse driften til udviklingen 

på det givne areal og stadig levere efterspurgte goder. Eksempelvis kan en vedkvalita-

tiv dårlig bevoksning stadig levere biomasse og/eller CO2-oplagring samt biodiversitet 

og friluftliv, selvom dette ikke var det primære dyrkningsformål. Men dette kan i nogle 
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tilfælde vise sig at blive et spørgsmål om at begrænse tab, i forhold til at en bevoks-

ning, hvor biomasseproduktionen var tænkt ind i starten og dermed ville kunne levere 

et bedre resultat. For at sikre en optimering af ressourceanvendelsen, er det altafgø-

rende at det (de) fremtidige mål med den enkelte kultur og begrænsninger/muligheder 

i forhold til driftsressourcer overvejes, og anlæg af kulturen således kan tilpasses dis-

se overvejelser. I denne sammenhæng er det nødvendig at se på de underliggende 

mekanismer i forhold til ejerforhold og tilgængelige ressourcer angående drift og plan-

lægning. I forhold til klimaændringer vurderes træartsvalget generelt som hensigts-

mæssigt i forhold til at sikre den langsigtede robusthed, med de medfølgende usikker-

heder en mente.  

 

12.5. Plantetal og plantehøjde ved udbetaling af 2. rate 

Fra interviews fremkommer der modstridende vurderinger af kravene omkring plante-

højde og plantetal ved udbetaling af 2. rate. Flere ansøgere vil gerne have lempet 

kravene omkring plantetal og plantehøjde ved udbetaling af 2. rate. Ud fra en vedpro-

duktionsmæssig vurdering, er kravene omkring plantetal ikke optimale for alle træarter 

og jorde.  

 

12.6. Skovbryn 

De interviewede ansøgere har ikke umiddelbart fokus på skovbrynene, selvom enkelte 

fremhæver herlighedsværdi og den landskabelig gevinst i forbindelse med brynene. 

Som anført mener enkelte, at krav om buske i brynene bør lempes, idet de skygges 

væk af træerne på lidt længere sigt. Skovbrynene estimeres til at udgøre en relativ 

stor del af skovarealet (10-20 %) sammenlignet med det øvrige skovareal. Det er ens-

betydende med en høj andel randzoner, hvilket i en driftsøkonomisk sammenhæng 

ikke er hensigtsmæssig. Til gengæld vil det givetvis gavne skovenes potentiale for at 

producere biologiske værdier ved at bidrage til at skabe levesteder i overgangen mel-

lem skov og andre arealanvendelser. 

 

12.7. Beskæftigelse og afledte effekter 

Effekter i forhold til beskæftigelse har ikke været undersøgt i nærværende evaluering, 

men tidligere evalueringer viser, at det vurderes af tilsagnsmodtagere, at ordningen 

kun har en begrænset eller meget begrænset effekt. Skovdriften er langt mere eksten-

siv end landbrugsdrift, selvom der selvfølgelig i forbindelse med skovrejsningen er en 

mere intensiv arbejdsperiode.  

 

Afledte effekter vedrører blandt andet rekreativ værdi og udnyttelse, hvor både inter-

view under nærværende evaluering og tidligere evalueringer viser, at denne effekt 

forventes at være begrænset. Det er klart, at ejeren af den nye skov har en mulighed 

for rekreativ udnyttelse, hvilket bl.a. afspejles af hyppigheden af jagtfaciliteter, der via 

NFI’ens data, er konstateret i de nye skove. Men i forhold til andre brugere kan fakto-

rer som beliggenhed (bl.a. bynærhed) og størrelse af de nye skove samt (oplevede) 

adgangsforhold virke stærkt begrænsende. Målt på den relative forekomst af ad-
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gangsveje, indikerer NFI-data, at tilgængeligheden af de nye skove faktisk er på ni-

veau med eller sågar en smule højere i forhold til de eksisterende skove. 

 

Skovrejsningens lokalisering har i nogen grad været sammenfaldende med særlige 

drikkevandsinteresser. I forhold til oplagring af CO2 vil skovrejsningen på længere sigt 

også kunne yde et større eller mindre bidrag - afhængigt af valg af dyrkningsmetodik. 

Reduktion i udledning af kvælstof som følge af omlægning fra landbrugsdrift til skov-

drift er også et produkt af skovrejsningen, men forholdet er ikke nærmere analyseret i 

denne evaluering. 

 

12.8. Administration 

Denne evaluering viser ligesom tidligere at ansøgere generelt udtrykker stor tilfreds-

hed med administrationen. Det gælder både den personlige kontakt og bedømmelse 

af administrationens effektivitet. Tilsvarende gælder bedømmelsen af koordinationen 

mellem den centrale Naturstyrelse og de decentrale enheder. Der bliver dog fra flere 

af de centrale interessenter udtrykt nogen utilfredshed med koordinationen mellem 

ministerierne, uden at der dog bliver givet væsentlige eksempler på dette.  

  

12.9. Målgruppen 

Målgruppen er landmænd og andre jordejere, som har et ønske om at konvertere 

landbrugsjord til skov, f.eks. hvor der er et dårligt dyrkningspotentiale for landbrug eller 

fordi ejeren simpelthen ønsker mere natur på sin ejendom af hensyn til jagt- og ejen-

domsværdi. Evalueringen viser ligesom tidligere evalueringer, at der ikke har været 

tilstrækkelig efterspørgsel til, at alle de afsatte tilskudsmidler har kunnet uddeles - med 

undtagelse af de første år af den evaluerede periode. Det vurderes, at nogle af årsa-

gerne kan være de beskrevne bevæggrunde hos de tilsagnsmodtagere, der ikke har 

udnyttet tilsagnet – bl.a. økonomi, for mange bindinger, usikkerhed om den fremtidige 

økonomiske og produktionsmæssige situation på ejendommen.  

 

12.10. Målopfyldelse 

Ordningen har bidraget til at skabe nye skovarealer, der for hele den evaluerede peri-

ode svarer til ca. 0,5 % af det danske areal. Den årlige realiserede skovrejsning er på 

ca. 1.180 ha/år, hvilket er under det niveau, der skal til for at opfylde det skovpolitiske 

mål om en fordobling af skovarealet. For at opfylde de skovpolitiske mål kræver det en 

årlig tilplantning på ca. 4.500 ha, inkl. offentlig skovrejsning og privat skovrejsning 

uden støtte. De to sidstnævnte er ikke opgjort i dette projekt. Målopfyldelse i forhold til 

artssammensætning (og robusthed) følger de opstillede mål med dominans af løv og 

hjemmehørende træarter. Målopfyldelse i forhold til bæredygtighed er svært at sætte 

præcise tal for, idet dette ikke er specificeret fra starten af projektet. Visse skove vil 

fungere bedst i forhold til træproduktion, henholdsvis sociale og biologiske værdier – 

herunder beskyttelsesfunktioner. Det er i skovrejsningsordningen op til de enkelte 

skovejere at prioritere driften af arealerne i forhold til disse værdier. 
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12.11. Sammenfatning 

 

 

Tilskudsordningen for privat skovrejsning bidrager til opfyldelse af de definerede for-

mål for ordningen. Omfanget målt på årligt tilplantning er ikke så højt som målet i for-

hold til en fordobling af skovarealet, hvilket skyldes lav søgning til ordningen (se afsnit 

12.9 og 12.10).  

  

Status for de gennemførte projekter er beskrevet i rapporten (afsnit 12.1-12.6) og viser 

at de nye skove i overvejende grad er etableret som robuste og bæredygtige skovare-

aler. Der er elementer omkring træartsvalg, pleje og langsigtet mål der med fordel kan 

inddrages i det videre arbejde. Effekterne af de gennemførte skovrejsninger er søgt 

belyst i rapporten (afsnit 12.7). 

  

Den administrative gennemførelse af ordningen har fået en positiv evaluering, som det 

også har været tilfældet ved de tidligere evalueringer. Evalueringen indeholder kon-

klusioner og input til den videre administration af ordningen (afsnit 12.8 og 12.9). 
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BILAG 1. FÆRDIG REVIDERET TIDSPLAN 

 

Nedenstående tabel viser revideret tidsplan for gennemførelse af projektet.  

Aktivitet Tidspunkt Bemærkning Status 

Kontrakt indgået – 

evalueringen påbe-

gyndes umiddelbart 

herefter 

Uge 14 Da en plan for evalueringen, 

med tilhørende metodebeskri-

velse, skal foreligge i udkast i 

uge 16, er det vigtigt, at arbejdet 

påbegyndes umiddelbart efter 

kontraktens indgåelse. 

OK 

Plan for evalueringen 

udarbejdes. Koordi-

nation af arbejdet 

mellem Orbicon og 

IGN. 

Uge 15 Dialog med styrelsen omkring 

baggrundsmateriale. 

OK 

1. milepæl. Metode-

valg og 

-beskrivelse. Status 

for projektets frem-

drift afleveres til Na-

turstyrelsen 

Uge 16 I denne status indgår som be-

skrevet evalueringsplan, herun-

der en første version af evalue-

ringsspørgsmål, som støtte til 

valget af metoder. Sendes til 

styrelsen fredag 19. april. 

OK 

Møde i styregruppe Uge 17 Mandag 22. april i NST 14-16. OK 

Udkast til metode 

udfoldet og godkendt 

af NST (Naturstyrel-

sen) 

Uge 17 Omfatter godkendt evaluerings-

plan, evalueringsspørgsmål og 

indikatorer, udvidet metodebe-

skrivelse for dataindsamling og 

dataanalyse og sikring af det 

fornødne statistiske analyse-

grundlag. Desuden en revideret, 

detaljeret og kommenteret tids-

plan. Sikring af kommunikation 

(herunder specielt i forbindelse 

med sommerferieperioden) ind-

går her.  

OK 

Dataindsamling på-

begyndt 

Uge 18-19 

NFI starter 

30.4.2013 

Instruktion af måleholdene fore-

tages ved skovstatistikkens 

startseminar i begyndelsen af 

uge 18, umiddelbart efter at der 

foreligger en godkendt plan for 

evalueringen og den anvendte 

metode. Heri medtages eventu-

elle supplerende oplysninger, 

der skal indsamles i forbindelse 

med nærværende undersøgel-

OK 
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se. 

2. milepæl. Status for 

projektets fremdrift 

fremlægges for Na-

turstyrelsen. Behov 

for eventuel justering 

af metoder afklares. 

Uge 20 Erfaringerne fra de første to 

ugers dataindsamling fremlæg-

ges og drøftes. På baggrund 

heraf aftales det videre forløb, 

herunder evt. behov for justering 

af metoder. 

Endelig version af registre-

ringsmetoder og analysemeto-

der til vurdering af skovenes 

kvantitet og kvalitet foreligger. 

Ligeledes foreligger endelig 

version af kvalitativ metode og 

spørgeguide for interview med 

tilsagnsmodtagere og andre 

interessenter. 

OK 

Møde i styregruppe Uge 20 Udsættes og erstattes af dialog 

mellem evaluator og styrelsen. 

OK 

Dataindsamling og 

analyse 

Uge 20-23 Dataindsamling fortsættes, evt. 

justeret i forhold til erfaringsop-

samling fra uge 18-19. Der er 

fokus på at få samplet og målt 

alle de supplerende prøveflader 

inden for perioden uge 20-23. 

Data undergår løbende kvali-

tetssikring. De planlagte inter-

view gennemføres i denne peri-

ode. 

OK 

Møde i styregruppe Uge 22  Tentativt 29. maj 9.30-11. Status 

og foreløbige resultater frem-

lægges for styregruppen. 

OK 

3. milepæl. Foreløbi-

ge evalueringsresul-

tater. Status for pro-

jektets fremdrift frem-

lægges for Natursty-

relsen 

Uge 24 De første analyseresultater 

præsenteres. Det afklares, om 

de foretagne analyser udgør et 

tilstrækkeligt grundlag for afrap-

porteringen, eller om suppleren-

de analyser er ønskelige. 

OK 

Møde i styregruppe Uge 25 26. juni kl. 10.00– 11.30. Status, 

udeståender og foreløbige resul-

tater. Format for rapportering.  

OK 

Udarbejdelse af eva-

lueringsrapport 

Uge 25-31 Eventuelle supplerende data-

analyser foretages. Evaluerings-

rapport udarbejdes i overens-

stemmelse med kravspecifikati-

OK 
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onens afsnit 6.4.2 og tilbudsdo-

kumentets afsnit F. 

Forberedelse af se-

minar 

Uge 27-29 Plan for seminar og deltager-

kreds beskrives og sendes til 

godkendelse i Naturstyrelsen. 

Indbydelser sendes ud 4 uger 

før. 

OK 

Forberedelse seminar Uge 28 NST godkender deltagerkreds OK 

1. Indbydelse udsen-

des 

Uge 28 IGN sender OK 

4. milepæl. Første 

udkast til evalue-

ringsrapport er udar-

bejdet. Udkastet fore-

lægges Naturstyrel-

sen. 

Uge 32 Udkastet kommenteres af Na-

turstyrelsen og anvendes som 

grundlag for seminaret. Udkastet 

skal være klar fra den 9. august.  

OK 

Møde i styregruppe Uge 33 Tirsdag 13. august 14.30-16. 

Udkast fremlægges og diskute-

res og planlægning for seminar. 

13. august vil ligeledes være 

deadline for tilmeldelse til semi-

nar. 

OK 

Færdiggørelse af 

evalueringsrapport 

Uge 33-35 Evalueringsrapporten tilrettes på 

grundlag af Naturstyrelsens 

kommentarer. 

Dagsorden for seminar udarbej-

des og godkendes af NST 

OK 

Udsendelse af rap-

port udkast til delta-

gere i seminaret 

Uge 33 Fredag den 16. august. Endelig 

dagsorden sendes med til delta-

gere 

OK 

Seminar med inddra-

gelse af interessenter 

Uge 34 Tirsdag den 20.august. Vil blive 

afholdt IGN fra 13-16. 

OK 

Endelig rapport fore-

ligger 

Uge 35-36 Resultater, konklusioner m.m. 

fra seminaret indarbejdes i den 

endelige version. Rapporten 

afleveres 16. september 2013.  

OK 
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BILAG 2. EVALUERINGSSPØRGSMÅL 

 

Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

Status 

(Skovenes areal, fordeling, struktur og kvalitet) 

   

1. Skovrejsningsprojekter.  I hvilket omfang har 

ordningen for privat 

skovrejsning bidraget 

til at skabe nye skov-

arealer? 

TILSKOV Arealopgørelse Udvikling i opgørelser 

for skovareal – med 

fokus på skovrejsning 

Sammenstilling af eksisterende 

data, der belyser antal projekter, 

der har modtaget tilskud samt 

størrelsen af tilskudsbeløbene. 

Sammenstillingen skal vise antal, 

areal og beløbsstørrelserne både 

for det samlede tilsagn men også 

fordelt på tilskudstyper
2
 og 1. og 

2.rate, det samlede tilplantede 

areal og gennemsnitsstørrelsen 

af de tilplantede arealer. 

Denne oversigt over 

de parametre, der 

ønskes belyst, træder 

i stedet for mere de-

taljerede evaluerings-

spørgsmål. 

TILSKOV Antallet af projekter, 

opgørelser fra NST 

databasen 

Diverse krydstabule-

ringer 

 

                                                      
1
 Bemærk at der ikke nødvendigvis er et 1:1 forhold mellem problemstillinger og evalueringsspørgsmål. Specielt kan nogle problemstillinger være belyst 

gennem flere evalueringsspørgsmål. 
2
 Tilskudstyperne fremgår af vejledningen til skovrejsningsordningen. Se også afsnit 3. 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

2. Skovrejsningsgeografi,  Er de nye skove, der 

er rejst med tilskud 

fra ordningen, jævnt 

fordelt i Danmark? 

Er de nye skove 

jævnt fordelt på jord-

bunds typer? 

Er der nogen sam-

menhæng mellem 

tilskudstype og geo-

gra-

fi/jordbundsforhold? 

kortlægning 

jordbundskort 

NFI skovdata 

TILSKOV 

1) Skovrejsningsareal 

pr. kommune  

2) Skovrejsningsareal 

fordelt til jordbundsty-

per 

3) Tilskudsbe-

løb/virkemidler ift. 

kommuner og jord-

bundstyper 

krydstabuleringer 

frekvenstabeller 

signifikans test 

Resultaterne fra det første punkt 

skal vises både nationalt og regi-

onalt. Den regionale opgørelse 

skal være på kommune niveau.  

 Ejendomsnumre og 

arealstørrelser fra TIL-

SKOV (NST finder 

frem) 

 

Markblokkort findes 

ikke på gl. sager. En 

del af vores sager skal 

markbloknr. hentes hos 

NAER. 

Skovrejsning identifice-

ret via satellit billeder 

anvendes 

1) arealer ift. kommu-

ner 

2) tilskudstyper ift. 

kommuner 

3) tilskudsstørrelser ift. 

kommuner 

 

Diverse krydstabule-

ringer 

frekvenstabeller 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

Der forventes en geografisk de-

taljeringsgrad på jordbundsfor-

hold svarende til inddelingen i 

plantevalg.dk. 

 artsfordeling fra data-

indsamling (NFI + sup-

plerende) kobles sam-

men med jordbunds-

forhold og plante-

valg.dk anbefalinger 

1) arter – areal opgø-

relser og alder ift. 

plantningslokaliteter jf. 

plantevalg.dk  

2) arter – areal og al-

ders opgørelser ift. 

generel jordbunds 

klassifikation (nær-

ringsstofstatus og fug-

tighed) 

3) generelt areal forde-

ling til plantningslokali-

teter 

 

krydstabuleringer 

frekvenstabeller 

signifikans test 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

3. Træartsvalg.  Hvordan er træarts-

valget i de nye sko-

ve? 

Er der forskel på træ-

artsvalget i de forskel-

lige landsdele? 

– og på forskellige 

jordbundstyper? 

Er træartsvalget med 

til at sikre målopfyl-

delse for ordningen? 

Feltdata fra prøveflader 

såvel som supplerende 

registreringer 

Sekundære data fra 

andre rapporter og 

evalueringer. 

1) arter – areal opgø-

relser og alder ift. 

landsdele 

2) arter – areal og al-

ders opgørelser ift. 

generel jordbunds 

klassifikation (nær-

ringsstofstatus og fug-

tighed) 

3) generel vurdering af 

artsvalg ift. bæredygtig 

og robust skov, jf. ind-

ledning 

krydstabuleringer 

frekvenstabeller 

signifikans test 

En afklaring af træartssammen-

sætningen i de tilskudsgivne sko-

ve. Både set på det samlede 

areal og fordelt geografisk og på 

jordbundstyper. 

 Feltdata fra prøveflader 

og supplerende data 

areal fordeling ift. træ-

arter og jordbund, samt 

landsdele og plantelo-

kaliteter, jf. foregående 

problemstilling 

krydstabuleringer 

frekvenstabeller 

signifikans test 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

4. Skovens opbygning og struk-

tur
3
.  

I hvilket omfang er 

skovens opbygning 

og struktur, som be-

lyst ved nedenståen-

de parametre, med til 

at sikre opfyldelse af 

skovrejsningsordnin-

gens mål om skabel-

se af robust og bære-

dygtig skov? 

Data fra prøveflader i 

felten samt suppleren-

de data 

1) Indikatorer beregnes 

jf. indledning ift. bære-

dygtig og robust skov 

 

krydstabuleringer 

frekvenstabeller 

signifikans test 

 

”bæredygtig skovdrift” Denne oversigt over 

de parametre, der 

ønskes belyst, træder 

i stedet for mere de-

taljerede evaluerings-

spørgsmål. 

Indikatorer ift. økologi, 

økonomi og sociale 

hensyn 

se liste af indikatorer i 

indledningen 

1) Sammenstilling af 

indikatorer på tværs af 

materialet (evt. samlet 

’score’) 

Frekvenstabeller over 

arealernes fordeling 

ift. indikatorer og evt. 

samlet ’score’ 

                                                      
3
 Ved struktur forstås skovens fysiske sammensætning og fremtoning, artssammensætning og fordeling af disse over arealet, evt. mosaikdannelse, under-

skov, lagdeling m.m. 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

skovbryn, NFI prøveflader 

kortlægning 

1) areal fordeling af 

skovrejsning til skov-

bryn 

2) Artssammensætning 

og brede af skovbryn 

3) Evt. supplerende 

GIS analyser ift. frag-

mentering 

frekvenstabeller 

kort præsentation 

Helhedsbetragtning, kortlægning 1) sammenhæng med 

eksisterende skov 

2) overlap med vand-

beskyttelse 

3) afstand til skovbryn 

frekvenstabeller 

krydstabulleringer 

NFI
4
 

”flere lodder” TILSKOV antal og areal af sager 

med flere lodder 

frekvenstabeller 

etapeopdeling TILSKOV antal og areal af sager 

med etaper 

frekvenstabeller 

                                                      
4
 NFI angiver afstanden fra prøvefladen til nærmeste skovbryn samt bredden af dette. Herved fås et objektivt mål for omfanget af randområder i skovene og 

fragmentering af skovarealet. Eventuelt kan det kombineres med GIS-analyser af kortlægning af skov i Danmark.  
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

åbne arealer, kortlægning  

supplerende data fra 

NFI 

åbnearealer (max 1 ha) 

etableret inde i skov 

som følge af skovrejs-

ning 

tabulering 

arrondering, kortlægning samme som helheds-

betragtning – se denne 

frekvenstabeller 

krydstabulleringer 

5. Robust og bæredygtig skov-

drift.  

I hvilket omfang har 

tilskudsordningen 

bidraget til at skabe 

robuste og bæredyg-

tigt forvaltede skov-

områder? 

I hvilket omfang un-

derstøtter de anvend-

te tilskudstyper og 

andre vilkår for tilde-

ling af støtte etable-

ringen af robust og 

bæredygtig skov? 

NFI data 

Supplerende data 

kortlægning 

faglig viden fra forsk-

ning og tidligere evalu-

eringer 

 

se liste af indikatorer i 

indledningen 

1) Sammenstilling af 

indikatorer på tværs af 

materialet (evt. samlet 

’score’) 

krydstabuleringer 

frekvenstabeller 

signifikans test 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

Skovenes produktion og ro-

busthed ønskes undersøgt ud fra 

skovdyrkningsmæssige kriterier, 

herunder. jordbearbejdning, plan-

tetal, blandinger, renholdelse, 

udrensning, tynding, brug af am-

metræer/ forkultur 

 NFI prøveflader 

supplerende dataind-

samling 

TILSKOV 

 

1) jordbearbejdning 

(NFI og TILSKOV) 

2) stamtal og artssam-

mensætning (NFI) 

3) blandinger (supple-

rende dataindsamling) 

4) plejetiltag og hugst 

(hyppighed og omfang) 

(NFI og supplerende 

dataindsamling) 

5) forkultur og amme-

træer (NFI artsdata, 

supplerende data og 

TILSKOV) 

Frekvenstabeller 

krydstabuleringer 

signifikans test 

 

Der bør medtages perspektiver 

for forventede klimaforandringer i 

vurderingen af undersøgelserne.   

 se under robust skov Artsvalg ift. planteloka-

litet (jordbund og geo-

grafi) 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

biodiversitet, Har skovrejsningen 

bidraget til at sikre 

eller øge skovenes 

biodiversitet? 

I hvilket omfang un-

derstøtter ordningens 

bestemmelser indsat-

sen for en øget biodi-

versitet? 

Evaluering af biodiver-

sitets-indsatsen 

1) skovrejsningsareal 

ift. rødlistede arter 

2) skovrejsning ift. ek-

sisterende skov 

frekvenstabeller 

krydstabuleringer 

landskab,  kortlægning Sammenfald med plus-

områder ift. skovrejs-

ning 

kort analyser og 

sammendrag 

naturhistorie,  kort analyser (bl.a. VSK 

kort) 

sammenfald med VSK 

kort 

kort analyser og 

sammendrag 

kulturhistorie,  Fortidsminde registre-

ring 

Sammenfald med for-

tidsminder 

kort analyser og 

sammendrag 

miljøbeskyttelse  placering af vand, 

vandindvinding, mv. 

1) sammenfald med 

udpegede vandbeskyt-

telsesområder 

2) skov i områder med 

høj kvælstof deposition 

kort analyser og 

sammendrag 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

friluftsliv Har skovrejsningen 

bidraget til befolknin-

gens rekreative mu-

ligheder? 

NFI prøveflader 

kortlægning 

1) skovrejsnings area-

lers placering ift. be-

folknings bopæl og 

transport 

2) hyppighed af ve-

je/stier/spor i nye skove 

(NFI) 

kort analyser og 

sammendrag 

krydstabuleringer 

6. Plantetal og plantehøjde ved 

udbetaling af 2. rate. 
5
 

Er minimumskravet til 

plantetallet og plante-

højde for udbetaling 

af 2. rate tilpas? 

evt. i forhold til data 

indsamling i felten 

1) plantetal og højde i 

NFI 

2) kontrolsager 

krydstabuleringer 

frekvensanalyser 

 

7. Skovbryn.      

Det ønskes undersøgt hvilken 

betydning minimumskravene til 

løvskovbryn (bredde og godkend-

te arter) har for målopfyldelse. 

I hvilket omfang bi-

drager minimumskra-

vene til løvskovsbryn 

(bredde og godkendte 

arter) til opfyldelse af 

ordningens mål om 

skabelse af robust og 

bæredygtig skov? 

NFI prøveflader 

supplerende dataind-

samling 

1) afstand til skovbryn 

2) brede af skovbryn 

3) træartssammensæt-

ning af skovbryn 

krydstabuleringer 

frekvensanalyser 

sammenholdt med 

skovarealet generelt 

                                                      
5
 NFI’en måler træhøjder, men giver kun et øjebliksbillede af situationen. Vi vil foreslå at evt. justeringer baseres på ekspertviden/forsøgsmålinger omkring 

udvikling af plantetal/plantehøjder i kulturstadiet. Formålet vil her være at få et overblik over hvorledes "stilleskruerne" mht. plantetal/-højde og tidspunkt 

for udbetaling fungerer indbyrdes, i forhold til at opnå tilstrækkelig med sikkerhed for at skovrejsningen giver det ønskede resultat. 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

     

Afledte effekter     

9. Skovbrugsfaglig bistand.  

Det skal opgøres, hvor stor en del 

af skovejerne, der har modtaget 

skovbrugsfaglig bistand eller selv 

har forstmæssig baggrund. 

I hvilket omfang sik-

res de nye skoves 

kvalitet (herunder 

robusthed og bære-

dygtighed) gennem 

inddragelse af skov-

brugsfaglig eksperti-

se? 

Kvalitative interview 

med tilskudsmodtagere 

Bistandens omfang og 

karakter, belyst gen-

nem vidnesbyrd fra 

tilskuds modtagere.  

Bevæggrunde for ind-

dragelse af ekspertise. 

Da spørgeskemaun-

dersøgelser er fra-

valgt som metode, vil 

evt. kvantitative indi-

katorer bygge på en 

meget lille population. 

10. Effekt på beskæftigelse.  

Hvilke effekter har skovrejsnings-

ordningen på beskæftigelsen, set 

over en trægeneration (80-100 

år)? 

I hvilket omfang giver 

de nye skove øget 

beskæftigelse – på 

kort, mellemlangt og 

langt sigt? 

Kvalitative interview 

med tilskudsmodtage-

re. 

Data fra tidligere LDP 

evalueringer. 

Antal beskæftigede i 

perioden 

(LDP 2009 3.13) 

     (2006 3.11) 

     (2003 Tab. 28) 

     

Administration     

8. Administration af ordningen.      
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

Der skal ud fra en systematisk 

gennemgang af skovrejsnings-

kontrolsager vurderes, hvorvidt 

der sker gentagne/metodiske fejl i 

tilskud til privat skovrejsning. Der 

skal fokuseres på, om tilskuds-

modtagerne har lavet fejl på 

grund af tilskudsordningens kon-

struktion – om den er svær at 

forstå/gennemskue.  

I hvilket omfang sker 

der gentagne og/eller 

metodiske fejl ved 

tildeling/udbetaling af 

tilskud til privat skov-

rejsning? 

 

Kontrolstatistikker + 

gennemgang af kon-

krete sager. 

 

Antallet af krav om 

tilbagebetaling. 

Årsager til krav om 

tilbagebetaling 

 

 I hvilket omfang og på 

hvilke punkter kan 

disse fejl henføres til 

en uhensigtsmæssig 

konstruktion af ord-

ningen (manglende 

gennemskuelighed, 

formuleringer der kan 

misforstås)? 

Interview med sags-

behandlere 

 

Vidnesbyrd fra inter-

viewede 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

Desuden skal det undersøges, 

hvilken indflydelse administratio-

nen af ordningen har på målop-

fyldelse for skovrejsningsprojek-

ter. 

I hvilket omfang un-

derstøtter de admini-

strative systemer 

målopfyldelsen – dels 

for den enkelte til-

skudssag, dels for 

ordningen som hel-

hed? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtage-

re. 

Kvalitative interview 

med sagsbehandlere 

o.a. centrale interes-

senter. 

Vidnesbyrd fra inter-

viewede vedr. admini-

strationens betydning 

Graden af målopfyl-

delse vurderes som 

et særskilt emne  

(se senere). 

 I hvilket omfang ople-

ves det administrative 

set-up som gennem-

sigtigt og hensigts-

mæssigt? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtagere 

og sagsbehandlere. 

Kvantitative data fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Kvalitative og kvantita-

tive vidnesbyrd fra in-

terviewede 

Se senere spørgsmål 

vedrørende hen-

sigtsmæssighed 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

 I hvilket omfang ople-

ves arbejds- og an-

svarsfordelingen mel-

lem de  

involverede myndig-

heder/ medarbejdere 

som klar og entydig? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtage-

re. 

Kvalitative interview 

med sagsbehandlere 

o.a. centrale interes-

senter.  

Kvantitative data fra 

tidligere LDP evalue-

ringer  

Instrukser der beskriver 

samarbejde og arbejds-

fordeling vedr. sagsbe-

handling. 

Kvalitative og kvantita-

tive vidnesbyrd fra in-

terviewede 

De enkelte aktørers 

performance er eva-

lueret: 

LDP 2009 3.32 

     2006 3.34 

     2003 Tab. 49 

 I hvilket omfang ople-

ves koordinationen og 

samarbejdsrelatio-

nerne mellem de 

involverede myndig-

heder/medarbejdere 

som tilstrækkelig? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtage-

re. 

Kvalitative interview 

med sagsbehandlere 

o.a. centrale interes-

senter.  

Kvantitative data fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Kvalitative og kvantita-

tive vidnesbyrd fra in-

terviewede 

LDP 2009 3.26 (3.32) 

3.33 

LDP 2006 3.34 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

– og indfris forventninger både i 

forhold til ordningens udformning, 

formål og administration? 

I hvilket omfang op-

fattes tilskudsadmini-

strationen som hen-

sigtsmæssig for/af 

brugerne? 

(Herunder opfattelse 

af sagsbehandlingens 

faglige kvalitet + 

sagsbehandlingsti-

den) 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtage-

re. 

Kvantitative data fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Kvalitative og kvantita-

tive vidnesbyrd fra in-

terviewede 

LDP 2009 (3.25 3.26) 

3.27 (3.34) 

LDP 2006 3.29 (3.34 

3.35 3.37) 

LDP 2003 (Tab. 48) 

Tab. 50 

Målgruppen     

En beskrivelse af tilskudsmodta-

gerne og motivation for deltagel-

se i skovrejsningsordningen.  

Hvad er ansøgernes 

motivation (pri-

mært/sekundært) for 

at deltage i skovrejs-

ningsordningen? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtagere 

Kvantitative data fra 

tidligere LDP evalue-

ringer.  

Beskrivelse af mål-

gruppen: LDP 2003 

Tab. 22 + 23 + 24 

Vidnesbyrd fra inter-

viewede 

Kvalitativ beskrivelse 

af motivation for skov-

rejsning og deltagelse 

i støtteordningen. 

Opdeling i primære 

(udslagsgivende) og 

sekundære (støtten-

de) motivationsfakto-

rer; evt. rangordning
6
 

                                                      
6
 Anført her som eksempel på, hvilken type output der kan forventes. Det vurderes at føre for vidt – og være for ressourcekrævende – at specificere det for-

ventede output for hvert enkelt evalueringsspørgsmål. 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

 Vurderes formidlings- 

og informationsind-

satsen om støttemu-

lighederne som til-

strækkelig? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtage-

re.  

Kvantitative data fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Kvalitative og kvantita-

tive vidnesbyrd fra in-

terviewede 

LDP 2009 3.35 

     2006 3.36 

     2003 Tab. 48 

Er ordningens virkemidler inte-

ressant for ansøgeren i forhold til 

nuværende drift, andre tilskud 

m.m. 

I hvilket omfang frem-

står ordningen som 

relevant og attraktiv 

for målgruppen? 

 

Attraktivitet har også 

noget at gøre med, 

om tilskuddet er afgø-

rende for, at skov-

rejsningen gennemfø-

res (næste side) 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtage-

re.  

Kvantitative data fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

LDP 2009 3.1 

LDP 2006 3.1 (3.2) 

Kvalitative og kvantita-

tive vidnesbyrd fra in-

terviewede 

Besvarelsen af dette 

evalueringsspørgsmål 

vil være biased, idet 

potentielle støtte-

modtagere, der har 

valgt ikke at søge om 

tilskud (fx pga. util-

strækkelige økonomi-

ske incitamenter), 

ikke indgår i den ad-

spurgte population 

 Er der virkemidler, 

der opfattes som 

uinteressante eller 

uhensigtsmæssige af 

tilskudsmodtagerne? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtagere 

Kvalitative vidnesbyrd 

fra interviewede 

(LDP 2009 3.27) 

     (2006 3.29) 

     (2003 Tab. 50) 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

I hvor høj grad har tilskudsord-

ningen været adfærdsreguleren-

de? 

I hvilket omfang ville 

tilskudsmodtagerne 

have foretaget ny-

plantninger, hvis til-

skudsordningen ikke 

havde eksisteret? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtage-

re.  

Kvantitative data fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Kvalitative og kvantita-

tive vidnesbyrd fra in-

terviewede 

LDP 2009 3.2 (3.3 på 

s.50) (3.4) 

     2006 3.3 3.4 (3.5) 

     2003 Tab. 27 

 I hvilket omfang er 

tilplantningen sket 

med andre træarter, 

end hvis ordningen 

ikke havde eksiste-

ret? 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtagere 

Kvalitative vidnesbyrd 

fra interviewede 

LDP 2009 3.5 (3.6) 

Hvilken betydning for ansøgeren 

har udpegningen af skovrejs-

nings-/negativområder og den 

dertil knyttede differentiering af 

tilskudssatserne? 

Anvendes direkte 

som evaluerings-

spørgsmål 

Kvalitative interview 

med tilsagnsmodtagere 

Kvalitative vidnesbyrd 

fra interviewede 

 

Det ønskes undersøgt, hvorfor 

nogle lodsejere ikke udnytter 

givne tilsagn samt hvorfor nogle 

lodsejere ikke indberetter 2. rate 

af tilskuddet.  

Hvad er de primære 

årsager til, at nogle 

tilsagn ikke udnyttes? 

Hvad er de primære 

årsager til, at nogen 

tilskudsmodtagere 

ikke søger om udbe-

taling af 2. rate? 

Kvalitative interview 

med 10 tilsagnsmodta-

gere, som ikke har 

udnyttet tilsagnet eller 

ikke har anmodet om 

udbetaling af 2. rate 

Kvalitative vidnesbyrd 

fra interviewede 

Evalueringen vil af-

dække årsager til 

manglende udnyttelse 

af tilsagn, men vil ikke 

give et kvantitativt 

billede. 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

     

Målopfyldelse     

Evalueringen skal undersøge 

skovrejsningsordningens målop-

fyldelse 

    

– for det enkelte projekt I hvilket omfang lever 

de støttede projekter 

op til projekternes 

egne mål og tilskuds-

ordningens mål? 

Kvalitative interview 

med sagsbehandlere. 

Data og vurderinger fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Evaluering ud fra sup-

plerende dataindsam-

ling på en række sager 

jf. bilag 4. 

Kvalitative og kvantita-

tive vidnesbyrd fra 

sagsbehandlere og 

tilskudsmodtagere 

Sammenstillinger af 

supplerende data på 

enkelt projekt niveau. 

 

- for det enkelte projekt Har ordningen påvir-

ket træartsvalget 

Interviews af støtte-

modtagere 

Træartsvalget belyst 

ved feltarbejde m.m. 

Indgår på foregående 

side – SLETTES(?) 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

– for ordningen som helhed 

(kvantitative mål) 

I hvilket omfang har 

tilskudsordningen for 

privat skovrejsning 

1998-2012 levet op til 

de kvantitative mål 

(antal støttemodtage-

re, antal ha omdannet 

til skov), der er anført 

i landdistriktspro-

grammerne? 

Dataudtræk fra TIL-

SKOV vedr. antal støt-

temodtagere og antal 

ha. 

Data og vurderinger fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Antal udnyttede tilsagn. 

Antal ha tilplantet. 

Antal ha med udbetalt 

2. rate 

 

 

LDP 2009 (flere tabel-

ler) 

LDP 2006 (do.) 

LDP 2003 (Tab. 29) 

Data er formentlig af 

tvivlsom kvalitet, men 

bør vel bruges som 

”officielle” evaluerin-

ger af målopfyldelsen 

ift. LDP mål(?) 

 I hvilket omfang er de 

økonomiske midler, 

der er afsat til ordnin-

gen, blevet anvendt 

Dataudtræk fra TIL-

SKOV vedr. tilsagn og 

udbetalinger. 

Data og vurderinger fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Afgivne tilsagn for ord-

ningen (DKK). 

Udbetalinger for ord-

ningen (DKK) 

LDP 2009, 2006, 

2003. 

Samme bem. som til 

foregående sp. 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

– i forhold til de overordnede 

skovpolitiske mål 

I hvilket omfang har 

ordningen bidraget til 

at nå Danmarks 

skovpolitiske mål om 

øget skovareal? 

Dataudtræk fra TIL-

SKOV vedr. antal ha 

tilplantet (eller med 

udbetalt 2. rate). 

Kvalitative interview 

med sagsbehandlere 

og centrale interessen-

ter.  

Data og vurderinger fra 

tidligere LDP evalue-

ringer 

Antal ha tilplantet / med 

udbetalt 2. rate. 

Vidnesbyrd fra sags-

behandlere og centrale 

interessenter 

Ordningens kvantita-

tive output vurderes 

ift. det nødvendige 

output for målopfyl-

delse. 

Tilskudsmodtagernes 

vurdering: 

LDP 2009 3.19 

     2006 3.21 

 I hvilket omfang har 

ordningen bidraget til 

at nå Danmarks 

skovpolitiske mål om 

mere robust skov? 

Se punkt 3 - 7 ovenfor. 

Kvalitative interview 

med sagsbehandlere 

og centrale interessen-

ter. 

Interview udføres i 

forhold til den samlede 

beskrivelse af robust 

og bæredygtig skov, 

herunder de overord-

nede indikatorer jf. 

afsnit 1.1 

Vidnesbyrd fra inter-

viewede 

ordningen vurderes 

ift. indikatorer og in-

terview sammenfattes 

i forhold hertil. 
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Problemstilling
1
 Evaluerings-

spørgsmål 

Datagrundlag Indikatorer Analyse og output 

(bemærkninger) 

Relevans Relevans vurderes 

som (1) målgruppens 

opfattelse, (2) ordnin-

gens bidrag til opfyl-

delse af de nationale 

skovpolitiske mål. 

Begrebet er indeholdt 

i evalueringsspørgs-

målene for disse te-

maer. 

Se ovenfor. 

Relevans er desuden 

vurderet i tidligere LDP 

evalueringer 

(1) Kvalitative og kvan-

titative vidnesbyrd fra 

tilskudsmodtagere. 

(2) Se ovenfor vedr. 

indikatorer for relevans 

ift. skovpolitiske mål. 

 

Evalueringen skal, udover at tilve-

jebringe en status over tilskuds-

ordningen, skabe grundlag for 

evt. justeringer 

Ikke et egentligt eva-

lueringsspørgsmål. 

Tilvejebringelse af 

beslutningsgrundlag 

sikres gennem data-

analysen og den øv-

rige bearbejdning af 

evalueringens resul-

tater. 
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BILAG 3. SPØRGEGUIDE TIL KVALITATIVE INTERVIEWS MED TILSKUDSMOD-

TAGERE  

(Omfatter også personer, der har fået tilsagn, men ikke udnyttet det). 

 

Interviewer 

Interviewperson 

Dato, tidspunkt 

 

Introduktion 

Kort introduktion til evalueringen, formålet med evalueringen og hvorfor disse inter-

views gennemføres. 

 

A. Indledende spørgsmål om respondentens baggrund og involvering 

 Hvad er din baggrund for at deltage i tilskudsordningen for privat skovrejsning?  

Der kan herunder spørges ind til forhold som: 

o hvor meget jord ejer du?  

o hvor stor en del af det var skov i forvejen? 

o hvor stort er det støttede areal?  

o hvad var den tidligere arealanvendelse? 

 Har du en forstmæssig/skovteknisk baggrund? – hvis nej, har du i forbindelse med 

ansøgningen rådført dig med folk med skovbrugsfaglig ekspertise? 

 

A2. Hvis tilsagn ikke er udnyttet eller kun delvist er udnyttet (ingen udbetaling af 

2. rate) 

 Hvad er årsagen til at du ikke anvendte støtten (eller ikke ansøgte om 2. udbeta-

ling)? 

 Hvad skete der videre med det pågældende areal og ansøgningssagen? 

For disse personer kan der efterfølgende håndplukkes i nedenstående spørgsmål, 

vurderet efter behov og dialogens forløb. Det vil være relevant at spørge ind til (fx) 

kendskab til ordningen, incitament, administration... 

 

B. Tilskudsmodtagerens motivation m.m. 

 Hvad er den vigtigste grund / de vigtigste grunde til at du har deltaget i ordningen? 

o Økonomi? 

o Forbedring natur og landskab/rekreativt? 

o Jagt? 

o Andet? 
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 I hvilket omfang ville du have plantet ny skov, hvis ordningen ikke havde eksiste-

ret?   

 hvis ja: ville den nye skov have set anderledes ud (andre træarter, anden 

struktur, andre plantetal), hvis ordningen ikke havde eksisteret? 

 

 Ville du have tilplantet med andre træarter, hvis du havde tilplantet uden tilskud 

under ordningen? 

 Hvor stor betydning har det haft for dig, at tilskuddets størrelse afhænger af, om 

området er udpeget som positivt eller neutralt skovrejsningsområde? 

 Hvor attraktiv synes du, ordningen er som helhed?  

 i forhold til den tidligere drift, andre tilskudsmuligheder etc.?  

 hvad er det, der gør den attraktiv / mindre attraktiv? 

 Synes du, at du har fået tilstrækkelig information om støttemulighederne under 

ordningen? 

C. Mere detaljeret vurdering af ordningens udformning 

 Er der tilskudstyper i ordningen for privat skovrejsning, du synes er mere (eller 

mindre) interessante end andre? 

 Er der bestemmelser i ordningen, du synes er uhensigtsmæssige? 

 Er vejledningen (den skriftlige vejledning) tilfredsstillende og/eller er der forslag til 

ændring af indhold?  

 Der spørges ind til synspunkter/holdninger omkring delordningerne og de mere 

detaljerede bestemmelser, eksempelvis: 

o differentiering af tilskud for løvskov og nåleskov 

o særlige tilskud til pesticidfrit anlæg og skånsom jordbearbejdning 

o krav om 10-20 m brede løvskovsbryn 

o krav om blandingskultur 

o krav til træarter 

o bestemmelser om skovens og enkelte skovstykkers (lodders) størrel-

se 

o krav om minimum plantetal for udbetaling af 2. rate 

o NST’s regler for prioritering af ansøgninger (pointsystem) 

(NB ikke en obligatorisk tjekliste – detaljeringsgraden vil afhænge af dialogens forløb) 

 

D. Ordningens administration 

 Hvordan synes du, overordnet set, at ordningens administration fungerer? (hvad 

er din oplevelse af administrationen?) 
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o har der været situationer, hvor du har været i tvivl om, hvor du skulle 

henvende dig for at få vejledning eller svar på spørgsmål? 

o har der været situationer, hvor du har fået modstridende oplysninger 

fra forskellige instanser eller personer? 

o er der forhold ved ordningens administration, der efter din opfattelse 

kan forenkles eller på anden måde ændres? 

 

E. Forslag til forbedringer af ordningen  

 Kan du nævne nogen ting, der efter din mening ville forbedre tilskudsordningen for 

privat skovrejsning? – prøv gerne at prioritere forslagene 

 Hvad skulle der til for at få dig til at rejse yderligere 5 ha skov i dag? 
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BILAG 4. SPØRGEGUIDE TIL INTERVIEW MED CENTRALE INTERESSENTER, 

SKOVBRUGSKONSULENTER OG STYREGRUPPEMEDLEMMER.  

 

 

Interviewer 

Interviewperson 

Dato, tidspunkt 

 

Introduktion 

 

Kort introduktion til evalueringen, formålet med evalueringen og hvorfor disse inter-

view gennemføres. (Hovedsageligt kun relevant i forhold til skovbrugskonsulenter). 

 

A. Indledende spørgsmål om respondentens baggrund og involvering 

 Kort om interessentens baggrund og involvering i ordningen omkring privat skov-

rejsning. 

B. Relevans, effekter og sammenhæng i ordning og ift. skovpolitiske mål 

 Relevans af ordningen? 

 Effekter af ordningen? 

 Sammenhæng med ordningens mål? 

 Sammenhæng med overordnede skovpolitiske mål? 

C. Ordningens administration 

 Generel vurdering af den administrative gennemførelse af ordningen? 

D. Forslag til forbedringer af ordningen  

 Kan du nævne nogen ting, der efter din mening ville forbedre tilskudsordningen for 

privat skovrejsning? – prøv gerne at prioritere forslagene? 
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BILAG 5. REGISTERINGSSKEMA TIL FELTUNDERSØGELSER 

 

Skovstatistikken

 

 

 

Supplerende målinger i fht. skovrejsningsevaluering 30. APRIL 2013 

I forbindelse med målingerne på Skovstatistikkens prøveflader i 2013, foreta-

ges der særlige registreringer på en række prøveflader der indgår i en evalue-

ring af skovrejsning foretaget med støtte fra Naturstyrelsen. Lister med de rele-

vante SSU er tilsendt måleholdene. 

Prøvefladerne der indgår i denne analyse er fundet ud fra ejendomsnummeret 

for ejendomme der har modtaget støtte og matrikelkortet. De prøveflader der 

indgår, omfatter alene PSU’er der er i forvejen er udpeget som skovdækkede. 

Det skal understreges, at da hele ejendommen der har modtaget støtte til skov-

rejsning ikke nødvendigvis er plantet til, er der ikke nødvendigvis skov på de 

udpegede prøveflader. 

Da projektets varighed er meget kort, vil vi bede om at måleholdene prioriterer 

at få målt de udpegede prøveflader tidligst muligt i sæsonen. 

 

Ordinære prøveflader 

På de ordinære prøveflader (SSU = A, C, E, G) foretages målingerne fuldstæn-

digt som vanligt. Det er dog endnu mere vigtigt at oplysninger om bevoksnin-

gens oprindelse og alder udfyldes bedst muligt. 

Supplerende prøveflader 

Der er udpeget en del supplerende prøveflader (SSU=B, D, F, H) inden for 

områder hvor der er ydet støtte til skovrejsning. Disse supplerende prøveflader 

skal måles fuldstændig som de ordinære prøveflader, dog med få undtagelser.  

Undtagelserne omfatter: 
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1) i supplerede SSU’er der ligger i permanente PSU’er skal træerne ikke 

positioneres 

2) hvor der ikke er skov eller hvor skoven tydeligt ikke er skovrejsning fo-

retaget fra 1998 og fremefter, behandles de supplerende prøveflader 

som vanligt 

 

Supplerende registreringer 

Der foretages en række supplerende registreringer i forbindelse med de udpe-

gede prøveflader, når disse helt eller delvis er dækket af skovrejsning. Ved 

skovrejsning forstås her skov plantet på agerjord fra 1998 og fremad. 

De supplerende registreringer udføres i det fremsendte regneark og omfatter 

den samlede skovrejsningskultur; hvilket er i modsætning til registreringerne i 

NFI’en, der kun omfatter den enkelte SSU. Måleholdene bør således indled-

ningsvis forsøge at danne sig et overblik over det samlede skovrejsningsområ-

de, hvori den relevante prøveflade ligger. 

Der gemmes ét regneark for hver PSU, der indgår i den fremsendte liste. Reg-

nearket navngives som ”Skovrejs_” efterfulgt af PSU nummeret (eksempelvis 

”Skovrejs_2121.xls”). Regnearket består af 8 faneblade – ét for hver mulig 

SSU. Der skal udfyldes et faneblad for hver SSU, der indgår i den fremsendte 

liste. Hvor flere SSU ligger inden for samme skovrejsningsområde, er det mu-

ligt at udfylde ét faneblad (eksempelvis ”SSU_A”), og i de øvrige blot udfylde 

feltet ”Samme skovrejsning som” (eksempelvis ”2121A”).  

 

Variabelforklaring: 

Variabel Format Eksempel Mening 

PSU Tal 2121 Nummeret på dén PSU der ligger inden for skovrejsnings-

området. 

SSU Bogstav A Navnet på den SSU der ligger inden for skovrejsningsom-

rådet. 

Samme 

som 

Tal efter-

fulgt af 

bogstav 

2121C Navnet på eventuel anden PSU/SSU der ligger inden for 

skovrejsningsområdet og hvor beskrivelsen af skovrejsnin-

gen er gennemført. Dette for at undgå gentagne beskrivel-

ser af det samme skovrejsningsområde. Er dette felt udfyldt 

undlades resten af arket, da beskrivelsen så er gennemført i 

det refererede ark (her 2121C). 
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Variabel Format Eksempel Mening 

Skov Afkryds-

ning 

x Sæt kryds hvis SSU’en er skovdækket. Hvis der ikke er 

skov kan man undlade resten af skemaet 

Skovrejs-

ning 

Afkryds-

ning 

x Sæt kryds hvis skoven synes at være skovrejsning. Ved 

skovrejsning forstås her skov plantet på agerjord fra 1998 

og fremad. Hvis arealet ikke er skovrejsning kan man und-

lade resten af skemaet 

Alder Tal 12 Angiv bevoksningsalderen som i NFI 

Jordbear-

bejdning 

Afkryds-

ning 

x Angiv efter bedste skøn hvilken jordbearbejdning der har 

været foretaget i fbm. skovrejsningen. Afkrydsningsmulig-

hederne omfatter: Reolpløjning, Anden jordbearbejdning, 

Ingen jordbearbejdning 

Kulturme-

tode 

Afkryds-

ning 

x Angiv efter bedste skøn hvilken kulturmetode der har været 

anvendt i fbm. skovrejsningen. Afkrydsningsmulighederne 

omfatter: Plantning, Såning 

Ekspone-

ring 

Beskrivel-

se 

Eksponeret 

for vind 

mod vest 

Beskrivelse af i hvilken grad skoven er eksponeret for vind, 

vand eller andet. Det kan dreje sig om vindudsathed eller 

udsathed for oversvømmelse. 

Træarter Liste EG, REL, 

KIR, RGR 

Lav en liste over træarter, brug forkortelser fra trælisten i 

NFI 

Rækkeaf-

stand 

Tal, hele 

dm 

12 Angiv afstanden mellem rækker i kulturen, såfremt række-

strukturer kan erkendes. Hvis afstanden varierer anvendes 

en afstand der vurderes at være typisk for kulturen 

Afstand i 

rækken 

Tal, hele 

dm 

8 Angiv afstanden mellem træer indenfor rækken, såfremt 

rækkestrukturer kan erkendes. Hvis afstanden varierer an-

vendes en afstand der vurderes at være typisk for kulturen 

Planteaf-

gang 

Procent 10 Skønnet andel af planterne der er døde 

Plantestør-

relse 

Tal, hele 

dm 

4 I unge kulturer, hvor plantestørrelsen kan erkendes anføres 

planternes højde ved udplantning 

Plantetype Afkryds-

ning 

x I unge kulturer, hvor plantetypen kan erkendes sættes 

kryds. Mulighederne er: Barrod, Dækrod. Hvor plantetypen 

ikke kan erkendes sætte kryds ved Ukendt. 

Blandings-

mønster 

Beskrivel-

se 

Se eksem-

pel. 

Eventuelle supplerende kommentarer til hvordan indblan-

dingen af træarterne er sket 
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Variabel Format Eksempel Mening 

Kulturen 

diverse 

Beskrivel-

se 

Se eksem-

pel. 

Eventuelle supplerende kommentarer til kulturetableringen. 

Ukrudt Afkryds-

ning 

x Der sættes kryds for hver type af ukrudt ud fra ukrudtets 

betydning for planternes vækst og overlevelse. 

Hegning Afkryds-

ning 

x Der sættes kryds ud for Ja, Nej, eller Delvis. Hvor dele af 

det samlede skovrejsningsareal er hegnet anvendes Delvis. 

Vandstuv-

ning 

Afkryds-

ning 

x Der sættes kryds ud for Ja, Nej, eller Delvis. Hvor dele af 

det samlede skovrejsningsareal er påvirket af vandstuvning 

anvendes Delvis. 

Beskrivelse 

af arter 

Tekst/ 

Afkryds-

ning 

x Beskrivelse af de mest betydende arter i skovrejsningen. 

Omfatter:  

Højde i dm 

Social status: Dominerende, medherskende, undertrykt 

Fremtid: Bestandstræ, hjælpetræ, Ukendt 

Udførte 

hugster 

Afkryds-

ning 

x Der skelnes mellem rækkevise hugster og selektive hug-

ster. 

Plejebehov Beskrivel-

se 

Se eksem-

pel. 

Eksempelvis: fjernelse af hjælpetræer, renholdelse, tyn-

ding, … Skovbrugsfagligt skøn. 

Hugstbehov Se eksem-

pel. 

Se eksem-

pel. 

Påkrævet antal rækkehugster og selektive hugster i de 

kommende 20 år. Skovbrugsfagligt skøn. 

Succesvur-

dering 

 Afkryds-

ning 

Efter bedste vurdering afkrydset successen ud fra forskelli-

ge kriterier. 
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BILAG 6.  FELTREGISTRERING VIA SKOVSTATISTIKKEN (NFI) 

 

Indsamling af data med Skovstatistikken 

Den stikprøvebaserede skovstatistik (også kaldet NFI - National Forest Inventory) er 

baseret på et stort antal prøveflader, lagt ud over landet i et 2 x 2 km net (se Figur 1). I 

hvert punkt (PSU, Primary Sampling Unit) er der placeret fire prøveflader (SSU, Se-

condary Samling Unit) i hjørnerne af et kvadrat på 200 x 200 meter (se Figur 2). Prø-

vefladerne er cirkulære med en radius på 15 meter. I tilfælde, hvor den enkelte prøve-

flade gennemskæres af eksempelvis markskel eller bevoksningsgrænser, deles prø-

vefladen op i mindre enheder.  

 

 

 
Figur 1. Opbygning af den stikprøvebaserede skovstatistik. Grupper af prøveflader er  

placeret med en indbyrdes afstand på 2 km. Hver gruppe består af fire prøveflader 

placeret i et kvadrat med sidelængde 200 m. 
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Figur 2. Prøveflader og supplerende prøveflader (skraveret). 

 

For at skabe et grundlag til at beskrive udviklingen over tid, er omkring en tredjedel af 

prøvefladerne permanente. Det indebærer, at disse prøveflader vil indgå i alle fremti-

dige landsdækkende skovstatistikopgørelser. De øvrige to tredjedele er midlertidige 

og måles kun én gang. Nye midlertidige prøveflader udlægges i hver periode ved at 

forskyde deres beliggenhed tilfældigt inden for hver 2x2 km gridcelle. Formålet med 

denne kombination af faste og midlertidige prøveflader er at få det bedst mulige 

grundlag for at beskrive både tilstand (på grundlag af alle prøveflader) og udvikling (på 

grundlag af alle faste prøveflader). 

 

Som følge af omfanget af NFI´en kan ikke alle prøveflader måles i et og samme år. 

Derfor måles en femtedel af prøvefladerne hvert år over en femårig periode. Hvert års 

målinger dækker hele landet, men omfatter altså kun en femtedel af det samlede antal 

prøveflader. Dette giver mulighed for løbende at opdatere skovstatistikkens nøgletal. 

 

Ved hjælp af flyfotos vurderes alle prøveflader (se Figur 3). Alle prøveflader, der er 

placeret i skov eller på et andet træbevokset areal, bliver målt.  
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Figur 3. Flyfoto med beliggenheden af en gruppe prøveflader i skov. 

 

På de enkelte prøveflader bliver træernes diameter målt i 1,3 meters højde, således at 

alle træer bliver målt i en radius på 3,5 m fra prøvefladens centrum. Træer større end 

10 cm, bliver målt i en radius på 10 m, og træer større end 40 cm bliver målt i en radi-

us på 15 m (se Figur 4). Denne inddeling er bl.a. foretaget for ikke at skulle måle et 

meget stort antal træer i eksempelvis meget tætte foryngelser. 
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Figur 4. Opdelingen af den enkelte prøveflade i tre koncentriske cirkler med radius 15, 

10 og 3,5 m. De små cirkler illustrer træer der er målt på prøvefladen. 

 

Et tilfældigt udsnit (2-6 træer) af de målte træer på prøvefladen bliver udvalgt til yderli-

gere målinger af højde, alder, kronehøjde, tvegehøjde og støddiameter samt registre-

ring af frøsætning, nåle-/bladtab, misfarvning og tilstedeværelse af mosser og laver. 

På prøvefladerne bliver der endvidere foretaget målinger af tynding, dødt ved, foryn-

gelse og skader på træerne. Desuden bliver de enkelte træers positioner på de per-

manente prøveflader fastlagt.  

 

Evaluering af skovrejsning ud fra Skovstatistikkens data 

Data fra NFI´en omfatter variable, der er centrale i forbindelse med evalueringen af 

skovenes kvalitet, både hvad angår etableringssucces og den fremtidige stabilitet og 

mulighed for produktionen af træ (eksempelvis bevoksningshøjde, plantetæthed, træ-

artssammensætning og dyrkningsforhold), skovens betydning for biodiversitet (sko-

vens artssammensætning, horisontale og vertikale struktur, afstand til og udformning 

af eventuelle skovbryn og forekomst af lysåbne arealer), skovens rekreative mulighe-

der (transportafstand til byer, tilstedeværelse af stisystemer) og skovens betydning i 

forhold til drikkevandsbeskyttelse og – dannelse (udpegning i forhold til drikkevands-

ressourcer, jordbundstype og træartssammensætning). 

 

Som forudsætning for en analyse af skovstatistikkens prøveflader i relation til privat 

skovrejsning med tilskud må skovstatistikkens prøveflader fordeles til arealer, hvor der 

er ydet støtte til skovrejsning og andre arealer. Dette gøres ved en geografisk analyse 

af prøvefladernes beliggenhed i forhold til en kortlægning af skovrejsningsarealerne. 

 



Naturstyrelsen - Evaluering af privat skovrejsning 

 155 / 162 

Beliggenheden af skovstatistikkens prøveflader registreres ved hjælp af en GPS, der 

sikrer høj præcision. Kortlægningen af skovrejsningsarealer hvortil der er ydet støtte 

bygger på et register over de ejendomsnumre, der har modtaget støtte til privat skov-

rejsning. Registret er leveret af Naturstyrelsen i form af dataudtræk fra TILSKOV, som 

er styrelsens database over skovrejsningssager. Med udgangspunkt i ejendomsnum-

rene kobles registret til arealpolygoner i matrikelregistret. Denne metode giver ikke en 

nøjagtigt geografisk beskrivelse af skovrejsningen, idet skovrejsningsprojekterne ikke 

nødvendigvis omfatter hele ejendommen. Skovrejsningsarealerne kan således findes 

ved at overlægge matrikelregistrets polygoner med skovrejsning, med et kort over den 

samlede skovrejsning siden 1990, der er baseret på en tolkning af satellitbilleder (se 

Johannsen et al., 2013). Der er dog en vis usikkerhed forbundet med kortlægning af 

skovrejsning ud fra satellitbilleder. 

 

Indsamling af data supplerende feltdata med skovstatistikken 2013 

Der er foretaget en række supplerende registreringer i de udpegede NFI-prøveflader 

der helt eller delvis dækket af privat tilskudsstøttet skovrejsning. De supplerende regi-

streringer angår den samlede skovrejsningskultur i modsætning til de ordinære NFI-

registreringer, der kun omfatter den enkelte SSU. Der blev foretaget registreringer af 

kulturanlæg, bevoksningsstruktur, bunddække samt givet en kvalitativ vurdering af 

bevoksningstilstand (inklusiv vurdering af træarternes sociale status) og fremtidigt 

potentiale angående ved- og biomasseproduktion, biodiversitet og rekreative værdier 

 

Referencer 

Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Riis-Nielsen, T., Suadicani, K., Jørgensen, B.B.,  
2013. Skove og plantager 2012. Skov & Landskab, København Universitet, Frederiks-
berg. 
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BILAG 7. INFORMANTERNES FORSLAG TIL FORBEDRINGER 

 

Anbefaling Argumentation  

TILSKUDDET  

Det økonomiske incitament kun-

ne forstærkes 

Beløbets størrelse ift. hektarstøtten er ikke 

fremmende for ordningen 

Satserne har været det samme i mange år. 

Der er behov for en øgning 

Er incitamenterne for at søge gode nok? 

Tilskuddets størrelse bør ikke 

afhænge af om området er i skov-

rejsnings- eller neutral område. 

I forhold til beløbets størrelse bør der ske en 

sammenlægning af de to områder 

Undersøge muligheden for, at 

projekter først defineres ved 2. 

rate for at undgå tilskudsmodta-

ger bliver fastlåst i dårlige vilkår  

Hvis man har fået tilsagn til løvtræ på et areal 

men det viser sig at være svært at få op og 

stå. Så må man ikke plante nåletræer ind imel-

lem, så man bliver låst fast ift. tilsagnet. Første 

rate kunne være et a’conto tilskud hvor man 

først ved anden rate definerede projektet. 

Tilskuddet kunne ligeledes tilde-

les andre naturtyper end skov 

eksempelvis mose 

På den måde ville det være muligt at opnå 

tilskud til skov, hvis man fx har 3 ha skov og 2 

ha mose. Risikoen er selvfølgelig at man risi-

kerer at reducere størrelsen på kerneskoven 

på landsplan 

10 års kompensationsregel bør 

genindføres 

Det ville være en kæmpe forbedring at lods-

ejerne var mere sikre på indtægtsmuligheder-

ne 

Det bør være muligt at søge til-

skud til skovrejsnings i grusgrave 

(også selvom der ikke er plantet 

korn først) 

Det er der rigtig mange der gerne vil 

UDPEGNINGSOMRÅDER  

Generelle retningslinjer om ud-

pegningsprocedure bør danne 

grundlag for kommunernes ud-

pegninger af positivt og negativt 

skovrejsningsområde 

Retningslinjerne skal være med til at sikres, at 

lokale forskelle sker under kontrollerede for-

hold og holder sig inden for en helhedsoriente-

ret strategi 

Der bør laves et nyt udpegnings-

system, hvor det samlede kom-

munale areal kun har positive og 

negative udpegninger 

Praksis (udpegning) er meget forskellig i kom-

munerne og uretfærdigheden bliver herved 

stor for den enkelte lodsejer 
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AREALET STØRRELSE OG 

BELIGGENDEHED 

 

En opblødning af min. reglen på 

fem hektar kunne tænkes at 

fremme ordningen med henblik 

på antallet af ansøgere fx 2 ha 

regel 

Der er mange henvendelser om støtte til pro-

jekter under fem hektar. Det drejer sig bl.a. om 

udstykkede ejendomme med arealer på denne 

størrelse 

En opblødning af reglen om 

sammenhængende natur tænkes 

at fremme ordningen med henblik 

på antallet af ansøgere. Arronde-

ring med passende naturtyper 

kunne indgå i projektet 

Det problematiske er at der er mange som har 

eksempel vis 3 ha på hver sin side af en mose. 

De afvises.  

Skovrejsningsområderne bør 

følge de naturlige linjer i landska-

bet 

 

Diverse beskyttelseslinjer bør 

være mere lempelig overfor skov-

rejsning 

Den kommunale manglende accept at tilplant-

ning indenfor beskyttelseslinjer, kan være en 

hindring 

Ved dialog og naboaccept bør 

der kunne rejses skov de i 15 og 

30 m mod skel.  

Regel: der skal være en skovfri zone ind mod 

haven, som skal være frit, henholdsvis 15 m 

vest og syd for skoven og 30 m øst og nord for 

skoven. 

 Hvis dette ikke er muligt bør en naboaccept 

kunne bane vejen for skovrejsning 

Definitionen af kerneskov bør 

ændres 

Definitionen kunne blødes op med åbne area-

ler med bryn inde i skov 

PLANTETAL/ARTER  

Plantetal og plantehøjde bør 

blødgøres 

 

Listen med buske bør omfatte 

flere arter 

Listen er alt for kort 

Træartslisten i forbindelse med 

skovbryn og ekstensive plantnin-

ger kunne ligeledes indeholde 

flere arter 

Fx sargents æble (smukt skovbryn), mirabel, 

bærmispel 

Der bør indføres krav om hoved-

træartens procentvise udbredelse 

(fx 50-60 %) 

Ligesom kravet om indplantningsarter. Ofte 

bliver det et miskmask i stedet for en god ho-

vedtræart 

Vi vil ikke kun have skovbryn, vi vil have 

mindst 50 % kerneskov 

Listen bør tage hensyn til hurtig 

udtagning til biomasse 

Biomasseproduktionshensyn skal ses samen 

med almindelige træproduktion 
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Ordningen bør håndtere biomas-

se 

Biomasse er kommet mere i fokus politisk. Der 

er også stor koordinering af andre ordninger 

under LDP 

Det bør frarådes at tilplante med 

indplantning af buske 

Da træerne skygger buskene ihjel 

 Ud fra et økonomisk synspunkt er det ikke 

rentabelt, at hvidgran udskiftes med løv i det 

Vestjyske, selvom det er fremmende for land-

skab og biodiversitet 

 Det kunne være op til den enkelte lodsejer at 

vælge træartsantallet, hvis arealet er godkendt 

til skovrejsning 

SKOVBRYN  

Kravene til skovbrynene bør mo-

dificeres 

Der er for mange og for detaljerede krav til 

skovbrynene, og de er også svære at kontrol-

lere 

Det bør være muligt at lave åb-

ninger i skovbrynet 

Den nuværende regel resulterer i pølser af ”det 

samme” skov rundt om skoven. Reglerne er 

ufleksible og ikke optimale ift. det bryn man får 

Det anbefales at klarificere, hvad 

definitionen for ”jævnt fordelt” er 

ift. plantetal? 

I ordningen står, at plantetallet skal være jævnt 

fordelt. Hvad er ”jævnt fordelt”?, hvornår er et 

hul i en beplantning et hul? 

MARKBLOKKE  

 Markblokke og etaper virker ind imellem lidt 

bøvlet ift. hegning 

Man kan ved udpegningen opleve at en mark-

blok er skåret over på midten eller et hjørne er 

skåret af. Det gør det bureaukratisk og tungt 

ved ansøgning.  

PESTICIDFRI DYRKNING OG 

SKÅNSOM JORDBEARBEJD-

NING 

 

Reglerne bør blødgøres Reglerne fremmer ikke gode kulturer (specielt 

for løvtræer), og set i lyset af at etablering af 

skov generelt resulterer i mindre brug af sprøj-

tegifte 

Grundtilskuddet og tillæggene 

bør erstattes af tilladelse til reol-

pløjning og anvendelse af pesti-

cider 

Fordi det voldsomt reducerer muligheden for 

mislykkede projekter. Det giver bedre resulta-

ter i sidste ende 
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ADMINISTRATION  

Der bør opsættes klare og tro-

værdige succeskriterier, der er 

nemme at administrere 

 

Samarbejdet med NaturEr-

hvervsstyrelsen bør optimeres 

Der foreligger stadig et storebror-/lillebroragtigt 

forhold 

Spændingsfeltet skal forbedres, da det ikke 

virker ideelt. Detaljerne er indimellem skruet 

sammen, så det er uhensigtsmæssigt. 

Administrationen bør reduceres til 

tre enheder 

På den måde forøges kapaciteten. Større antal 

sager ville give højere kvalitet i sagsbehand-

lingen 

Der bør afholdes mere end to 

ERFA møder årligt 

To møder er utilstrækkelige, da oplæring van-

skeliggøres 

Kommunikation mellem central 

og decentrale enheder bør opti-

meres omkring brugen af fane-

bladene i TILSKOV 

EU rapporteringen er helt lukket land for de 

decentrale enheder 

Der bør slækkes på kontrollen og 

bureaukratiet 

Bedre information og samarbejde er kodeordet 

Ansøgerne bør hjælpes mere og 

bedre end de gør i dag fx gå i 

dialog med tilskudsmodtager 

omkring detaljerne 

For at undgå problemer senere i processen og 

skabe bedre projekter. 

Det bør være tydelige og klare 

retningslinjer for medarbejderne, 

hvad og hvor meget de må oply-

se ansøgere 

Da medarbejderne i nogle tilfælde er i tvivl om, 

hvor meget man må støtte og sige til ansøge-

re. 

I Haraldsgade har man været forsigtig med at 

sige, hvilken skov man gerne ville have. 

Medarbejdere efterspørger en rådgiverrolle 

Deadline bør ligge i efteråret eller 

både 15/5 og 15/12 

Det ville lette sags administrationen og måske 

resulterer i flere ansøgere 

Det er noget belastende, at ansøgningstids-

punktet er samtidigt med plantning 

Der bør udvises større tolerance 

ift. decimaltal ved kontrolbesøg 

Det ville være rart med større tolerance i for-

hold til decimalstørrelser for arealer – dette 

handler om den gennemførte kontrol af 5 % af 

arealer 

Der bør udarbejdes retningslinjer 

vedrørende naturpleje (fx be-

kæmpelse af invasive arter), som 

er tilgængelige til inspiration for 

ansøgerne 

En vis pleje uanset formålet ville være hen-

sigtsmæssig 
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 I stedet for kravet om min. højden på 1 m kun-

ne det tænkes, at kontrollen kunne udføre ved 

at tælle antallet af træer pr. ha 

IT systemet  

Der bør udarbejdes en manual til 

TILSKOV 

Manualen vil lette arbejdet for nye medarbej-

dere 

Det administrative system TIL-

SKOV bør erstattes af et nyt 

Systemet er tilbage fra 1998, og det er ikke 

muligt at foretage kontrol, fordi reglerne har 

ændret sig så meget siden 

Systemet virker dog, og er relativt stabilt 

Et nyt tilskudssagsbehandlingssystem er 

stærkt påkrævet, da det nuværende system 

har en række dårligdomme 

Det anbefales at udarbejde nogle 

bedre værktøjer/muligheder i 

TILSKOV systemet for statistikud-

træk, da dette vil lette administra-

tionsbyrden   

Der er behov for lettere at kunne trække data 

ud af TILSKOV. Der kunne være standardise-

rede statistikudtræks muligheder. 

 

TILSKOV systemets journalise-

ringsprocedure bør forbedres  

Breve og journalisering fungerer slet ikke 

Det ville lette en masse i et nyt system, hvis 

journaliseringen skete direkte ved udsendelse 

af breve 

Det anbefales at forbedre ”sam-

menspillet” mellem TILSKOV 

systemet og ansøgningerne evt. 

gennem en digitalisering af an-

søgningsprocessen 

Sagsbehandlingen/administrationen ville blive 

lettere, hvis TILSKOV kunne køre sammen 

med den direkte ansøgning  

En elektronisk ansøgning med elektroniske 

kort ville være en stor lettelse 

Kortdelen bør integreres i ansøg-

ningsteksten og TILSKOV syste-

met 

 

VIRK programmet bør gøres me-

re stabilt 

Da det er frustrerende og vanskeligt for ansø-

gerne, som ansøger lige før deadline, da sy-

stemet er ustabilt  

Det fungerer dårligt (fejl og mangler), ejen-

domsnummer og digital underskrift ryger ud 

ind i mellem selvom man har udfyldt det. 

Det anbefales, at tydeliggøre, 

hvem der er styrelsens kontakt-

person i tilfælde af problemer 

med VIRK.DK 

I omstillingen bliver man stillet meget rundt 
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Brugen af kontrolfanebladet bør 

optimeres 

Kontrolfanebladet har ikke været brugt. I brev-

systemet er der et kontrolresultat, som ikke 

virker. Udtaget til kontrol virker, men der kan 

ikke dannes brev 

RÅDGIVNING (KONSULEN-

TERNE) 
 

 Rådgivning bør være optimal – hvordan kan 

man sikre, at skovejerne får den rigtige rådgiv-

ning? 

Ændringer i vejledningerne bør 

annonceres min. 6 måneder in-

den de træder i kraft 

Fx kom der en ny vejleding i april, hvor der 

skulle søges i maj – ikke optimalt 

Ved at oplyse om ændringer tidligere har sty-

relsen ligeledes mulighed for at gå i dialog 

med interessenter om evt. problemer 

STORE PROJEKTER  

Hvis målsætningen skal nås an-

befales det, at større projekter 

som eksempelvis Østerild inkor-

poreres i ordningen 

 

GENERELT  

Anbefalinger af Bo Larsen og 

Christian Nørregaard Nielsen bør 

inkorporeres i anbefalingerne 

 

 Der bør genindføres en fortrydelsesperiode på 

8 år, hvorved man kan tilbage betale støttebe-

løbet og dermed få ophævet fredskovspligten.  

Der bør allokeres flere midler til 

ordningen generelt 

Man burde smide flere penge over i ordningen. 

Historisk set har der ikke været nok ansøgere 

 Kommunerne er langsomme i deres sagsbe-

handling og der bør være en mere ensartet 

sagsbehandling (løsninger: vejledningsmate-

riale, et møde i lokalområdet, et fælles netværk 

for sagsbehandlere i kommunerne, en mindre 

zone rundt om fortidsminder) 
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BILAG 8. DELTAGERE I SEMINARET 20. AUGUST 2013 I INSTITUT FOR GEOVI-

DENSKAB OG NATURFORVALTNING. 

 

 

Person Organisation 

Andreas Radich Scheffel NST Enhed 

Astrid Wodschow WWF 

Bo Svenning Petersen Orbicon 

Carl Jensen NST 

Claus Goldberg Orbicon 

Erik Schou IGN 

Martin Flyhn Orbicon 

Gertrud Knudsen NST Central 

Jane Skov Lind NST Enhed 

Jørgen Nimb Lassen Landskabsværkstedet 

Kaj Jørgensen NST (pens) 

Lars Hoepfner Trier NST Central 

Mette Rask NST Central 

Niels Juhl Bundgaard NST 

Niels Toftegaard Foreningen af Vandværker i Danmark 

Nora Skjernaa Hansen DN 

Palle Madsen IGN 

Peder Toftgaard Gregersen HedeDanmark 

Svend J. Christensen  Skovdyrkerne 

Thomas Nord-Larsen IGN 

Trine Dippel NST Central 

Vivian Kvist Johannsen IGN 

 
 


