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NOTAT 

 

KL's høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om 
tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022 

Landbrugsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse og vejledning om 

tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022 i høring den 17. januar 2022. 

KL takker for muligheden for at komme med kommentarer til udkastene. 

  

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af hø-

ringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efter-

følgende politiske behandling af høringssvaret. 

 
Indledning 
Flere forskere påpeger, at Danmark står i en biodiversitetskrise. Natur og 
biodiversitet fylder meget i mange kommuner, og kommunerne vil gerne bi-
drage til at håndtere denne samfundsudfordring. Derfor støtter KL også op 
om ordningen om tilskud til skov med biodiversitetsformål. 
 
 KL ønsker, at der bliver prioriteret flere lignende ordninger, der direkte er 
målrettet natur og biodiversitet, herunder i forhold til realisering af Grønt 
Danmarkskort, Natura 2000-planerne mv. Det er for KL vigtigt, at der er sam-
menhæng mellem det, de statslige ordninger understøtter samt de politiske 
ambitioner, forventninger og forpligtigelser, som der er til kommunerne på 
naturområdet.  

 

Generelle bemærkninger  

Overordnet set er KL som sagt positiv over for ordningen, der som en af de 

eneste arealordninger med et målrettet natur-/biodiversitetsformål. KL sav-

ner imidlertid, at ordningen også giver mulighed for tilskud til høslæt på sko-

vengene. Det er en driftsform og en naturtype, som er vigtig for mange 

sjældne og rødlistede arter af dagsommerfugle. Efter KL’s vurdering bør til-

skuddet derfor efter vurdering betinges af, at ikke hele skovengen slås på en 

gang, da en totalslåning fjerner hele fødegrundlaget for nektar- og pollensø-

gende insekter på en gang. 

 

Detaljerede bemærkninger 

I forhold til tilskud til skovgræsning er der krav om, at dyrene ikke må kunne 

tilgå lysåbne arealer. Dette umuliggør samgræsning af skov og skovnære 

overdrev eller enge i praksis. Det er ærgerligt, for det er en græsningsform, 

som kan udvikle den værdifulde mosaiknaturtype i kanten af skoven, hvor 

der i en overgangszone mellem skov og lysåbent areal udvikler sig et krat, 

som er et værdifuldt levested for mange fugle og insekter. Derfor mener KL, 

at kravet om, at dyrene ikke må kunne tilgå lysåbne arealer bør ændres. 

 

Derudover foreslår KL, at det også bør være muligt at lade lysåbne arealer 

inde i skoven omfatte af græsningen. Det kan understøtte, at disse arealer 

bliver plejet, samtidig med at det kan give dyrene muligheder for at søge til 

et område, hvor de kan finde føde hele året. Det vil eventuelt kunne be-

grænse noget af kritikken i forhold til skovgræsning, som af nogen menes at 
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være i strid med god dyrevelfærd. I nogle tilfælde kan det dog være uhen-

sigtsmæssigt at lade skovenge græsse om vinteren. Derfor er der behov for, 

at der foretages konkrete vurderinger i de enkelte tilfælde. 

 

I er meget velkomne til at vende tilbage til KL, hvis I ønsker uddybning, kon-

kretisering eller dialog på baggrund af KL’s høringssvar.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Maria Ramsgaard Hansen  
Chefkonsulent, Center for Klima og Erhverv  

KL 


