
 
© Skovdyrkerne ―  Juni 2020  ―  Faktabladet er baseret på forholdene ved udgivelsestidspunktet 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naturbeskyttelsesloven 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens §3 er en række danske 
naturtyper beskyttede mod ændringer i tilstanden. Det 
drejer sig om: 
 
 Moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og 

sumpskove større end 2.500 m2 
 Søer større end 100 m2 
 Vandløb, der er beskyttede. De er konkret udpegede 

og fremgår af Miljøportalen www.arealinfo.dk 
 Alle stendiger samt visse jorddiger 
 Klitfredede arealer 

 
Ændringer betyder i denne forbindelse bl.a. tilplantning, 
dræning, oprensning af søer og gravning af vandhuller. Det 

kan også være nye måder at pleje arealerne ved fx slåning 
af græs eller rydning af opvækst. I tvivlstilfælde bør du 
kontakte kommunen, der er den myndighed der kan 
dispensere fra Naturbeskyttelsesloven.  
 
For visse naturtyper gælder i øvrigt en beskyttelseslinie, 
hvor der ikke uden tilladelse må ændres i terrænet, bygges 
eller nyplantes træer og/eller buske: 
 
 150 m fra søer på mindst 3 ha  
 150 m fra beskyttede vandløb. Visse vandløb har 

desuden en 2m beskyttelsesbræmme på hver side 
 100 m fra fortidsminder, ingen jordbehandling indenfor 

2 m 
 Op til 300 m langs kystlinien 

Der findes en række love og regler, som kan begrænse terrænplejen på nogle 
områder – og støtte den på andre områder.  

Dette faktablad beskriver en række af de vigtigste bestemmelser, som du skal være 
opmærksom på når du planlægger og udfører terrænpleje.  

Skovdyrkerforeningen kan rådgive dig om mulighederne og bistå dig ved for eksempel 
ansøgninger til myndighederne. 
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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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Miljøstyrelsen har lavet en App, hvor du let kan se hvor du 
befinder dig i forhold til de naturbeskyttede områder. App’en 
hedder ”Beskyttet Natur” og kan hentes til Android og OIS. 
 
Skovloven 
En stor del af Danmarks skovareal er fredskovspligtigt og 
derved underlagt Skovlovens bestemmelser om bæredygtig 
skovdrift. Hovedparten af fredskovspligtige arealer skal til 
stadighed holdes bevoksede med træer, der inden for et 
rimeligt tidsrum vil danne højstammet skov. 
 
Desuden er naturtyperne, som nævnes i Naturbeskyttelses-
lovens §3, beskyttede i fredskov – uanset deres størrelse. 
Også ydre skovbryn og løvtræer skal bevares ifølge 
Skovloven. Endelig skal egekrat bevares. 
 
Planloven 
Hver kommune skal ifølge Planloven udarbejde en 
kommuneplan. I kommuneplanen udpeges 
skovrejsningsområder og områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. Har du planer om et 
skovrejsningsprojekt, skal kommunen have en anmeldelse 
inden tilplantning. Hvis dit projekt ligger i et område udpeget 
som skovrejsning uønsket, er det kommunen der kan 
dispensere.  
 
Det er efter Planloven, at du skal søge om tilladelse i 
kommunen, hvis du ønsker at grave en sø eller et vandhul, 
også selv om det er på landbrugspligtige arealer. 
 
Ændring af arealanvendelsen 
I Bekendtgørelsen om ændring af jordressourcens 
anvendelse er det bestemt, at man skal anmelde ændringer 
over 0,5 ha. Dvs. at hvis du rydder eller tilplanter skov over 
0,5 ha, skal kommunen have en anmeldelse, hvorefter den 
har 4 uger til at reagere. Skov plantet efter 2004 uden 
anmeldelse til kommunen har omfattet af rydningspligten. 
 
Natur- og miljøordninger 
Der sker løbende en række arealudpegninger med 
forskellige muligheder for tilskud. Udpegninger af størst 
betydning er Natura 2000 områder og vådområder.  
 
Her gives tilskud til forskellige tiltag med det fælles formål at 
nedbringe udvaskningen af næringsstoffer og øge 
naturindholdet for eksempel ved græsning/høslæt af 
græsarealer samt etablering af vådområder. 
 
Kortmateriale, som viser de udpegede arealer på din 
ejendom, findes på den internetbaserede ”Danmarks 
Miljøportal” (http://kort.arealinfo.dk/).  
 

Også udenfor de udpegede områder kan der opnås tilskud 
til bl.a. randzoner langs vandløb og søer, samt tiltag der 
gavner særlige arter. Desuden er der mulighed for at få 
tilskud til arealer, der dyrkes uden sprøjtning og med 
reduceret gødningsanvendelse. 
 
Tilskuddene kan søges ved Landbrugsstyrelsen. 
 
Tilskudsordningerne ændres jævnligt. Så kontakt din lokale 
skovdyrkerkonsulent for at få nærmere information. 
 
Grundbetaling og landbrugsarealer 
De fleste landbrugsarealer i Danmark drives med tilskud i 
form af grundbetaling og grøn støtte.    
 
Du kan få grundbetaling til vildtvenlige afgrøder, fx ved at 
plante træer som lavskov (energipil, energipoppel  el.lign.). 
Også ved skovtilplantning kan du få grundbetaling. 
 
En anden mulighed er direkte vildtpleje på 
landbrugsarealer, hvor du samtidig kan få grundbetaling. 
 
Du kan læse mere uddybende om mulighederne for 
vildtpleje på markerne i faktablad nr. 3.2.2 »Vildtpleje på 
landbrugsarealer«. 
 
Her nævnes kort nogle vigtige regler, som har betydning for 
vildtplejen: 
 
 Der skal etableres og vedligeholdes et plantedække på 

de udyrkede marker 
 Udyrkede marker må ikke sprøjtes eller jordbearbejdes. 
 Udyrkede marker må/skal slås helt eller delvist indenfor 

visse tidsfrister. 
 Der må etableres vildtstriber på op til 10% af marken. 

De må være max 10 m brede og skal etableres med 
min. 10 m afstand. 

 Der må IKKE etableres vildtstriber på marker med 
lavskov, men der pr ha må indplantes op til 400 træer 
af andre træer eller buske end poppel. 

 Der må anlægges 2 m barjordsstriber rundt om hver 
enkelt mark (dog ikke nærmere end 5 meter fra søer, 
åbne vandløb, kystlinier samt beskyttede 
fortidsminder). 

 Der kan etableres vildtagre større end vildtstriberne 
ovenfor, men de er ikke støtteberettigede. 

 
Du kan betragte ovenstående som et idekatalog. Tag din 
landbrugskonsulent med på råd, når I lægger markplaner. 
Husk at hvis du ikke overholder reglerne om krydsoverens-
stemmelse medfører det fradrag i landbrugsstøtten.  


