
I samarbejde med din lokale plantningsforening tilbyder Skovdyrkerne

Kollektiv plantning i dit lokal område

SKOVDYRKERNE

•	 Op	til	60	%	tilskud

•	 Tilmelding	inden	31.	marts	

•	 Kontakt	Skovdyrkerne	og	få	mere	at	vide



Frem til 31. marts har du mulighed for at tilmelde dig og udnytte de velkendte 
fordele og tilskud ved kollektiv læplantning. Tilbuddet omfatter alle lodsejere i 
lokalområdet. 

Ordningen formidles af din lokale plantningsforening i samarbejde med  
Skovdyrkerne som foreningens totalentreprenør.

Kollektiv plantning

Plantning	 hos	 flere	 lodsejere	 i	 en	 afgrænset	 periode	 og	 geografi	 muliggør	 at	
den	 samlede	entreprise	tilbydes	til	 attraktive	priser.	 Skovdyrkerne	 rådgiver	om		
mulighederne,	så	du	på	et	oplyst	grundlag	selv	kan	beslutte,	hvilken	løsning	der	
passer	bedst	til	dine	arealer.	

Skovdyrkernes	koncept	for	landskabs-	og	biotopforbedrende	beplantninger	inde-
holder	alt,	der	skal	til	for	at	sikre	dig	veletablerede	beplantninger	med	tilskud.

•	 Projektering,	planteplaner	og	myndighedsbehandling

•	 Forberedende	jordbearbejdning

•	 Planter	og	plantning

•	 Evt.	efterplantning

•	 Renholdelse	i	3	vækstsæsoner

•	 Afleveringsforretning

Beplantningernes opbygning

De	 foreslåede	 beplantninger	 bygger	 på	 et	 vildtvenligt	 og	 landskabsæstetisk		
koncept,	der	tilgodesér	årstidens	variationer	for	læ,	udspring,	farve	og	fødeemner.	

Anlæg	sker	med	brug	af	mange	forskellige	arter	af	buske,	halvtræer	og	træer	 i	
3-rækker,	6-rækker	eller	som	remiser.	Der	plantes	på	1,20	m	x	1,00	m	i	læhegn	og	
1,20	m	x	1,20	m	for	småplantninger.	Der	er	et	minimumskrav	om	anlæg	af	100	m.

Konceptet	er	udviklet	med	inspiration	fra	Kalø	Vildtforvaltning	og	gennemprøvet	
i	praksis	i	læplantninger,	remiser	og	skovrejsninger.	

I	tilfælde	af	særlige	ønsker	eller	 forhold,	kan	udarbejdes	en	alternativ	tilpasset	
løsning.	Eksempelvis	opsætning	af	vildthegn	hvis	ejendommen	har	et	stort	vildt-
tryk.	

Tilskud

Fødevareministeriets	 bekendtgørelse	 om	 tilskud	 til	 landskabs-	 og	 biotop-	
forbedrende	beplantninger	muliggør	tilskud	på	40%	-	60%.

For	at	opnå	maksimalt	tilskud	skal	anlæg	ske	med	mindst	3	ud	af	11	mulige	tilvalg	
i	 tilskudsordningen.	 Eksempler	 på	tilvalg	 er	 brug	 af	 danske	 arter,	 etablering	 af	
huller	i	beplantningerne	samt	barjordsstribe,	jordvold	eller	trampesti.	

      

Landskabs- og biotop
forbedrende beplantning ...   ... der giver dig alle fordele



“I	samarbejde	med	dig,	vil	Skovdyrkerne	levere	netop	de	læ-	og	små-
plantninger,	der	passer	til		din	ejendom.		

Skovdyrkernes	 koncept	 er	 det	 naturlige	 valg	 for	 dig,	 der	 gerne	 vil	
have	 læhegn	og	småplantninger	af	høj	kvalitet,	til	en	konkurrence-
dygtig	pris.”

Jacob	Husted	Christensen
Skovfoged og Teamchef, Skovdyrkerforeningen Vestjylland

Landskabs- og biotop
forbedrende beplantning ...   ... der giver dig alle fordele

Interesseret

Fordelingen	 af	 midlerne	 fra	 den	 kollektive	 ordning	 sker	 efter	 først	 til	 mølle	
princippet.	Kontakt	derfor	Skovdyrkerne	allerede	i	dag.

Du	kan	ringe	til	os	på								96 10 10 96 eller	skriv	på								vest@skovdyrkerne.dk.

Eller	ring	til	din	lokale	skovfoged	-	se	bagsiden.	Ved	henvendelse	og	evt.	besøg	kan	
mulighederne	på	din	ejendom	afklares	sammen	med	skovfogeden.		

Informationsmøde

I	 samarbejde	 med	 din	 lokale	 plantningsforening	 afholder	 Skovdyrkerne	 et		
informationsmøde.	Her	har	du	mulighed	for	at	få	præsenteret	tilskudsordningen	
samt	Skovdyrkernes	koncept	for	landskabs-	og	biotopforbedrende	beplantninger.	

Kontakt	os	og	hør	nærmere	om	dato,	sted	og	tid	for	informationsmødet.	

Rydning af dit gamle læhegn

Skovdyrkerne	 har	 stor	 erfaring	 med	 håndtering	 og	 afsætning	 af	 heltræer,	
stød	og	rødder	til	flis.	Du	kan	få	hjælp	til	effektiv	rydning	af	dine	eksisterende		
læhegn.
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“Med	 adskillige	 læhegn	 på	 min	 ejendom	 har	 den	 kollektive	
læplantningsordning		været	til	stor	nytte	og	glæde.	

Jeg	anbefaler	at	bruge	ordningen	og	Skovdyrkernes	koncept,	mens	
muligheden	er	der.”

Henrik	Sørensen,	Lønborg	
Formand, Egvad planteforening



SKOVDYRKERNE

SKOVDYRKERNE VESTjYLLAND

Er	 Skovejernes	 egen	 forretning.	 Hos	
os	 er	 rådgivning	 en	 kerneydelse.	 	 	
Professionalisme	 og	 troværdighed	
udgør	kernen	i	rådgivningen.

Først	 klæder	 vi	 dig	 på	 til	 at	 vur-
dere,	 hvad	 der	 er	 den	 rigtige	 	
beslutning,	 og	 dernæst	 beslutter	 du	
hvad	 der	 skal	 ske	 og	 hvem	 der	 skal	
hjælpe	dig	med	det.	

Vores	rådgivning	har	alene	til	formål,	
at	 tilvejebringe	 et	 kvalificeret	 be-
slutningsgrundlag.

Det	er	vigtigt	for	os,	at	rådgivning	tag-
er	udgangspunkt	 i	den	enkelte	ejers	
forhold	og	målsætning,	 fremfor	blot	
at	være	standardvare,	der	hives	ned	
fra	hylden.	

Foreningen	 samarbejder	 i	 et	
landsdækkende	 netværk	 med	
De	 Danske	 Skovdyrkerforeninger.	
Foreningens	 indtægter	 anvendes	
udelukkende	 til	 drift,	 udvikling	 og	 	
konsolidering.

Vil du vide mere:

Besøg	vores	hjemmeside	

www.skovdyrkerne.dk/vest	

Eller	kontakt	os	på	

telefon	96	1010	96.

michael gehlert
Skovrider
mobil 20 48 53 33
mgh@skovdyrkerne.dk

Rasmus fejer Nielsen
forstfuldmægtig
mobil 20 10 00 93
rfn@skovdyrkerne.dk

Chresten møller petersen
Skovfoged, herning
mobil 20 23 63 33
cmp@skovdyrkerne.dk

Anders Kruse Elmholdt
Skovfoged ass.
mobil 51 55 72 11
ake@skovdyrkerne.dk

martin Viborg
Skovfoged, holstebro
mobil 51 33 10 96
mvp@skovdyrkerne.dk

Casper pleidrup
Skovfoged, Trehøje 
mobil 40 18 10 94
cpl@skovdyrkerne.dk

TeamNordTeamSkovrider

Tove Nørlund madsen
Administration
tnm@skovdyrkerne.dk

Inga Thyme
Administration
int@skovdyrkerne.dk

jette Klit hansen
Administration
jkh@skovdyrkerne.dk

Katrine Bang hauberg
Skovfoged, Sønder-Omme
mobil 51 55 71 96
khn@skovdyrkerne.dk

jacob husted Christensen
Skovfoged, Teamchef Syd
mobil 51 43 75 33
jhc@skovdyrkerne.dk

Emil fabricius poulsen
Skovfoged, Varde
mobil 40 28 53 33
efp@skovdyrkerne.dk

TeamSydAdministration

- Så har du fagfolkene på din side

Bo Trads Simonsen 
Skovfoged, Teamchef Nord
mobil 51 55 72 10
bts@skovdyrkerne.dk


