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Hvad kan der opnås tilskud til?   
 
Ordningen ”Tilskud til skov med biodiversitetsformål”: 
Private ejere af skov og kommuner kan få tilskud til visse 
tiltag på skovbevoksede arealer, som er fredskovspligtige 
og hvor bevoksningen er mindst 50 år gammel. I ordningen 
prioriteres ansøgninger i kortlagte Natura 2000 skovnatur-
typer højest (læs mere om Natura 2000 i faktablad nr. 3.1.3 
”Natura 2000 i skoven”).  
 
Ordningen ”Tilskud til privat urørt skov”: 
Private ejere kan opnå tilskud til udlæg af urørt skov.  
 
Tilskud kan opnås til en række aktiviteter, der beskytter og 
fremmer biodiversiteten. Aktiviteterne kan finde sted på 
arealer med høj (eller potentiel høj) naturværdi.  
 
For at opnå tilskud skal der indgås en aftale med Styrelsen 
om indholdet af aktiviteten.  

For begge ordninger skal der forefindes en driftsplan for 
skoven på ejendomme med mere end 100 ha skov (i Natura 
2000-områder dog med mere end 200 ha). 
 
Der kan opnås tilskud til følgende typer af aktiviteter: 
 
· Urørt skov: Skovarealer, hvor der ikke foretages drift, 

kan med tiden danne gode levesteder for mange 
sjældne dyr, planter og svampe. Der kan i fredskov op-
nås erstatning for udlæg af urørt skov i gamle bevoks-
ninger, der allerede har et særligt højt naturindhold. En 
aftale om udlæg af urørt skov tinglyses og er varig. Der 
må dog fortsat drives jagt i urørt skov.  
 

· Ekstensiv drift: Ekstensiv drift af skov med hjemme-
hørende træarter kan bevare og fremme biodiversite-
ten. Der gives tilskud til naturlig foryngelse, stævning, 
begrænset jordbearbejdning, fremme af karakteristiske 
og hjemmehørende arter, bevaring af dødt ved m.m. 
Aftalen gælder for 20 år. 
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Skovejere gør i dag meget for at skabe gode vilkår for naturen i skovene – herunder 
for vildtet. Du kan få tilskud til en række tiltag, der kan sikre eller forbedre naturen i din 
skov. Derved kan du gennemføre endnu flere gavnlige aktiviteter. Nedenfor kan du få 
et overblik over dine muligheder. Hvis du vil vide mere, så kontakt din lokale konsu-
lent hos Skovdyrkerne. 
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Øerne Tlf: 62 62 47 47 oer@skovdyrkerne.dk Midt Tlf: 86 89 32 22 midt@skovdyrkerne.dk 
Vestjylland Tlf: 96 10 10 96  vest@skovdyrkerne.dk Nord-Østjylland Tlf: 86 44 73 17 sno@skovdyrkerne.dk  
Syd Tlf: 75 86 73 88 syd@skovdyrkerne.dk 

Vi er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med mere end  
5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. som vi hjælper med rådgivning, entrepriser og salg. 
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· Skovgræsning: Skovområder, hvor der gennem man-
ge år græsses, vil skabe en varieret og lysåben skov 
med levesteder for en lang række svampe- og insektar-
ter, hvoraf en del kan være sjældne. Aftaler indgås for 
en 5-årig periode. 
 

· Bevaring af træer til naturlig død og henfald: Gamle 
træer og dødt ved er levesteder for mange forskellige 
arter, herunder sjældne svampe og insekter. De gamle 
træer vil også sikre gode levevilkår for flagermus. Til-
skuddet kan søges til bevaring 5-20 levende og hjem-
mehørende træer pr. hektar. Aftalen er varig og tingly-
ses. 
 

· Rydning af uønsket opvækst: Formålet med aktivite-
ten er at bevare mindre, lysåbne arealer i skoven eller 
at rydde arter, der enten optræder invasivt eller som 
kan skade naturværdier i den eksisterende bevoksning. 
Herved fremmes levested for arter (fx en række planter 
og insekter), der er knyttet til åbne arealer eller den ek-
sisterende skovtype. Aktiviteten kan samtidig gavne 
landskabelige værdier (fx udsigter) eller beskytte kul-
turspor. Men der gives ikke tilskud til udtynding med et 
produktionsmæssigt sigte (fx rydning af birkeopvækst i 
en rødgrankultur). Aftalen gælder for en periode på 5 
år. 
 

· Etablering af naturlige vandstandsforhold: Formålet 
er at få genskabt naturlige vandstandsforhold i skovbe-
voksninger, hvor det kan fremme naturindholdet.  
Der ydes tilskud til tekniske forundersøgelser, til direkte 
omkostninger ved etableringen samt en kompensation i 
20 år for indtægtstab. Aftalen er varig og tinglyses på 
ejendommen.  

· Beskyttelse af arter: der ydes tilskud til indsats for 
skovarter, der optræder på den danske rødliste eller er 
beskyttede efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver (bilag 
IV-arter – se faktablad nr 3.3.13 ”Beskyttelse af nogle 
dyrearter i din skov”). 

  
 
Tilskuddet 
Tilskudssatserne fremgår af tabellen nedenfor. Nogle af 
tilskuddene fastsættes dog efter en vurdering af de faktiske 
omkostninger eller driftstab ved aktiviteten.  
 
Ordningerne har bagatelgrænser.  
Der kan således ikke opnås tilskud til projekter efter biodi-
versitetsordningen med et tilskud på mindre end 10.000 kr. 
Ved et projekt forstås en driftsaftale, som indeholder en 
eller flere af ovennævnte aktiviteter i én skov.  
For urørt skov-ordningen skal der være et sammenhæn-
gende areal på mindst 1 ha. 
 
Ansøgning  
Urørt skov: Ansøgningsfrist d. 15. juni 2022. Vejledning og 
link til ansøgning kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.  
 
Skov med biodiversitetsformål: Ansøgningsfrist 13. maj 
2022. Ansøgningsskema og vejledning kan findes på Land-
brugsstyrelsens hjemmeside. 
 
Skattemæssige forhold  
De udbetalte tilskud er skattepligtig indkomst. Der gælder 
dog specielle regler for de erstatningslignende tilskud. Dette 
kan indebære en lempelse eller et bortfald af skattepligten. 

Aktivitet Tilskudssats Aftalens  
varighed 

1. Udlæg af urørt skov Efter konkret beregning - udbetales på én gang. Varig 

2. Ekstensiv skovdrift 
- Gammel bøg og eg (>100 år) 
- Øvrige løvtræsbevoksninger  

800 kr./ha/år (i 20 år) 
450 kr./ha/år (i 20 år) 

20 år 

3. Skovgræsning 100% af etableringsudgifterne og 1.480 kr./ha/år (i 5 år) 5 år 

4. Bevaring af træer til henfald 
- diameter 25-50 cm 
- diameter 50-75 cm 
- diameter >75 cm  

I 20 år: 
35 kr./træ/år 
65 kr./træ/år 

Eg: 125 kr./træ/år – Øvrige arter: 95 kr./træ/år 

Varig 

5. Rydning af uønsket opvækst 100% af udgifterne 5 år 
6. Etablering af naturlige vandstandsforhold 100% af etableringsudgifterne og 300 kr./ha/år (i 20 år) Varig 
7. Særlig indsats for arter 100% af udgifterne Varig 
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