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Mange ansøgninger om at plante nye træer på landbrugsjorde afventer endnu en afgørelse fra Landbrugsstyrelsen, som er 
blevet ramt af forsinkelser. (Foto: Colourbox) 



FORSINKET: Langsommelig sagsbehandling i 
Landbrugsstyrelsen kan forsinke skovprojekter og blive en hæmsko for 
de politiske visioner på området, advarer Dansk Skovforening. “Vi 
arbejder på højtryk” og har et “godt flow” nu, lyder det fra 
Landbrugsstyrelsen.

Der skal være mere skov i Danmark.

Sådan har det lydt fra både regeringen og dets støttepartier som led i indsatsen for 
at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet og sikre en positiv gevinst for 
biodiversitet og klima.

Men der er et problem. For Landbrugsstyrelsen halter betydeligt bagud med 
sagsbehandlingen af nye tilsagn til to ordninger, der har til formål at motivere 
lodsejere og andre til at rejse ny skov på deres landbrugsjorde.



Og det kan få konsekvenser for de politiske visioner, advarer skovbrugets 
brancheorganisation, Dansk Skovforening, i et brev stilet til Landbrugsstyrelsens 
direktion.

“Det er meget utilfredsstillende for ejerne, og det kan ende med, at flere projekter 
opgives grundet den forhalede sagsbehandling,” skriver foreningen, der har 
udarbejdet brevet i et samarbejde med tre af de store konsulentfirmaer på området 
i form af HedeDanmark, Skovdyrkerne og Naturplant.

Sidste udkald
Sidste år modtog Landbrugsstyrelsen 279 ansøgninger om tilskud til privat 
skovrejsning, hvoraf der er truffet afgørelse i 69 sager, svarende til 24 procent. 

Og i ordningen for tilskud til skov med biodiversitetsformål er der truffet afgørelse i 
ti procent af de 83 ansøgninger, som styrelsen modtog sidste år.

“Vi er ved at ramme et lidt desperat point of no return, hvis vi ikke meget snart får 
de afgørelser, som vi skal bruge til foråret 2020. Ellers vil der være projekter, der 
løber ud i sandet, fordi der er beslutninger, der skal tages ude i den virkelige 
virkelighed,” siger Michael Sheedy Gehlert, skovrider i Skovdyrkerforeningen 
Vestjylland.

Det fælles brev skal ses som "et nødråb", pointerer afsenderne bag. Langt 
hovedparten af træerne skal nemlig plantes i foråret, og hvis ikke det nås, risikerer 
der at gå op mod et helt år, før muligheden opstår igen.

“Det er ærgerligt, at vi oplever en politisk vilje til at fremme skovrejsning, 
men efterfølgende mødes af bureaukratiske benspænd, der gør, at projekter 
forsinkes eller måske ikke bliver til noget," siger Michael Sheedy Gehlert.

Arbejder på højtryk
Kritikken bliver imødekommet af Landbrugsstyrelsen.

“Helt overordnet forstår vi godt, at Skovforeningen er trætte af, at 
sagsbehandlingen trækker ud hos os. Det har givet lidt udfordringer at få behandlet 
sagerne,” siger vicedirektør Louise Piester.

Hun forklarer, at man har tilført ekstra ressourcer til området og omorganiseret for 
at optimere egne processer.

“Så vi har hørt det og arbejder simpelthen på højtryk for at få tilsagnene ud så 
hurtigt som muligt,” siger Louise Piester.



I november måned sidste år blev det i en politisk aftale om kvælstofindsatsen i 
2020 mellem regeringen, dens støttepartier og Alternativet besluttet at tilføre 
yderligere 15 millioner kroner til ordningen for privat skovrejsning. Det skal sikre, at 
alle ansøgere, der opfylder betingelserne, kan modtage støtte.

Først derefter kunne styrelsen sætte turbo på sagsbehandlingen af den type sager, 
forklarer Louise Piester.

“Vi regner sådan set med, at der er et godt flow i dem nu, og at alle tilsagn er ude 
inden for første kvartal, da vi også har sat mange ressourcer af til den opgave,” 
siger hun.

Louise Piester åbner dog samtidig en kattelem for, at Landbrugsstyrelsen vil have 
mulighed for at forlænge projektperioden, hvori der kan plantes træer, hvis der 
skulle være enkelte, som af den ene eller anden årsag kommer i klemme på grund 
af sagsbehandlingen.

Bureaukratisk bøvl
For lodsejerne er udfordringen, at de ikke bare kan sætte gang i projekterne, før de 
har fået tilsagnet og arealet har fået pålagt fredskovspligt. Men fredskovstilladelsen 
kan først opnås, efter Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn og sendt sagen videre til 
Miljøstyrelsen. Derefter skal der gå fire uger, før lodsejerne kan engagere en 
konsulent.

“Klokken er fem minutter over 12 – det er i sidste øjeblik, og det skal være nu, vi 
finder løsninger og står sammen, så skovordningerne ender som en succes og ikke 
som en kæmpe fiasko og et stort klimaselvmål,” lyder det i brevet fra skovbranchen.

Derfor foreslår afsenderne bag også en nødplan bestående af fem punkter, som 
kan afhjælpe situationen her og nu.

Også når det kommer til at udbetale tilskud til afsluttede projekter med 
skovrejsning har Landbrugsstyrelsen haft svært ved at følge med.

Indtil nu har styrelsen færdigbehandlet 91 procent af ansøgningerne fra 2018, 
mens styrelsen endnu mangler at behandle lidt over halvdelen af ansøgningerne fra 
sidste år.

Fra en styrelse til en anden
Forsinkelsen i sagsbehandlingerne er “dybt kritisabel”, mener Enhedslistens 
landbrugsordfører, der gerne diskuterer flere midler til styrelsen, hvis det kan 
afhjælpe situationen.



“Vi skal have mere skovrejsning, så vi kan komme til at lagre mere CO2 i vores jorde. 
Og der er det vigtigt at have et system, hvor der er tillid til systemet, fordi ingen jo 
søger om tilskud for at få det to år efter,” siger Søren Egge Rasmussen.

I december fortalte fødevareminister Mogens Jensen (S) til Altinget, at det er for 
tidligt at afgøre, om der er brug for flere ressourcer til styrelsen.

Landbrugsstyrelsen overtog opgaven med de forskellige skovordninger i januar 
2019.

Det første halvår af 2019 blev mere eller mindre brugt til at sætte ordningerne op 
og få dem integreret i styrelsens systemer.

“Det var ikke ligefrem plug-and-play at overtage de ordninger. Hele det første 
halvår af 2019 trillede der ikke nogen sager ud overhovedet. Det synes vi også er 
træls, men i andet halvår begyndte der at komme flow i sagerne, og nu ser vi, at 
der generelt er fremdrift i sagsbehandlingen,” siger Louise Piester.

sine@altinget.dk

Næste artikel

Presset landbrugsstyrelse spænder ben for nye 
grønne ordninger i 2021: “Det er dybt 
frustrerende” 

Vandmiljø » Styrelser » Bæredygtighed » Dansk Skovforening »

HedeDanmark a/s » Søren Egge Rasmussen »

DOKUMENTATION

Nye ansøgninger om tilsagn modtaget i 2019

Tilskud til privat skovrejsning
Antal ansøgninger modtaget: 279
Forventet antal tilsagn: cirka 250
Antal afgørelser: 69
Andel med afgørelse: 24 procent



Se alle »

Tilskud til skov med biodiversitetsformål
Antal ansøgninger modtaget: 83
Forventet antal tilsagn: cirka 23
Antal afgørelser: 9
Andel med afgørelse: 10 procent

Ansøgninger om udbetalinger

Ansøgninger modtaget i 2018
Samlet antal: 1.231
Færdigbehandlet: 1.127
Andel færdigbehandlet: 91 procent

Ansøgninger modtaget i 2019
Samlet antal: 294
Færdigbehandlet: 127
Andel færdigbehandlet: 43 procent

Note: Tallene om udbetalinger er opgjort pr. 24. januar og dækker over alle typer ansøgninger for de to 
skovordninger: privat skovrejsning og skov med biodiversitetsformål.

Kilde: Landbrugsstyrelsen.
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