Skovrejsning på markjord
Vi besøger 3 nye skove!

Temaaften skovrejsning
Onsdag d. 17. juni 2020

.

Program
Velkommen til en aften i skovrejsningens tegn. Program for
de kommende 3 timer er skitseret herunder;

17.00 Velkomst og introduktion - tre forskellige tilgange til et skovrejsningsprojekt.
17.10 Ombordstigning og afgang
17.20 Ankomst – Haunstrupvej 12
17.25 Henning Christoffersen fortæller om ejendommen.
17.35 Gåtur i skoven – plantet i F2011
18.05 Ombordstigning og afgang
18.15 Ankomst Haunstrupvej 1
18.20 Skovejer Jørn Johansen fortæller om ejendommen
18.30 Gåtur i skoven – plantet i perioden 2014-2017
18.50 Ombordstigning og afgang
19.05 Ankomst Bredkjærvej 1
19.10 Niels Kristian Fuusager fortæller om ejendommen
19.20 Gåtur i skoven – plantet i F2018
19.50 Pølsevognen er klar til servering – afrunding og spørgsmål.
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Haunstrupvej 12
Henning Christoffersen
Ca. 350 meter gåtur
5,3 ha skovrejsning heraf 1 ha nål
Reolpløjet, dæksæd og hegnet
Plantet i foråret 2011

Skovkort på ortofoto2020

Haunstrupvej 1
Jørn Johansen
Ca. 460 meter gåtur
8,5 ha skovrejsning heraf 1,6 ha nål og 0,6 ha ubv.
Landbrugspløjet, hegnet og selv plantet og renholdt
Plantet i perioden 2014 - 2017

Skovkort på ortofoto2020

Bredkjærvej 1
Niels Kristian Fuusager
Ca. 1.500 meter gåtur
2,7 ha skovrejsning uden tilskud
Landbrugspløjet, sprøjtet, gødsket og hegnet
Plantet i foråret 2018

Skovkort på ortofoto2020

Generelt om skovrejsning
Tilskudspulje på 70 mio
Ansøgningsperiode: 1. juli - 31. august 2020
Tilskudssatser
Tilskudssatser 2019

A. Anlæg af skov
Plantning af Løvskov/skovbryn
Plantning af Nåleskov
B. Anlæg med særlige miljøhensyn
Anlæg og pleje uden brug af dybdegående jordbearbejdning
C. Tilskud til opsætning, vedligehold og nedtagning af kulturhegn

Beløb
28.000 kr./ha
12.000 kr./ha
4.000 kr./ha
15 kr./m

Rammevilkår, herunder:
•

Beskyttelseslinier

•

Naturbeskyttelsesloven §3

•

Udpegning af skovrejsningsområder

•

Landbrugsmæssig drift - hektarstøtte - markblokke

•

Fredskovspligt

Husk at i projektfasen er det vigtigt at få alle ønsker og
drømme frem i lyset, så det kan indtænkes i den endelige løsning.

Etablering, renholdelse og projektøkonomi

Leje af plantemaskine

Renhold

Markplantemaskiner

Planteplan

Økonomi
Tilskud 					

32.000 kr/ha

Planter og plantning (ved 2-5 ha)

23-26.000 kr/ha

Hertil omkostninger til jordbearbejdning, projektering, renhold, hegn og indberetning.
Kontakt os for screening og prisoverslag ved dit projekt.

Alternativer til skovrejsning med tilskud

Skovrejsning uden tilskud

Læplantning og plant for
vildtet

Skovlandbrug

Energipoppel

• Biomasseoptimering (mere nål - energipoppel)
• Etablering af sø - tilskud til at grave sø
• Skovlandbrug

Skovrejsning og klima
I følge Danmarks Statistik (2018) udleder hver dansker i
gennemsnit
tons
prs n ing
år. f re mmes
S ådan ka n kli8,8
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imal CO2
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S K O V B I L L E–D løvtræ
E – LØVTRÆ
Skovbillede

•

• Vellykket skovrejsning - eg, lærk, omorika – anlagt forår 2012

•

2019 –(DBH)
efter~ 38cmvækstsæsoner
• Billede
Højde (løv)oktober
~ 2,8 m – Diameter

Vellykket skovrejsning - eg, lærk, omorika – anlagt forår 2012

• Billede oktober 2019 – efter 8 vækstsæsoner

•

• Højde
Kulstofbinding
~ 3 tons
pr. ha pr. år(DBH)
(løv)(løv)
~ 2,8
m –CO2
Diameter

•

• Kulstofbinding (i alt) ~ 6 tons CO2 pr. ha pr. år

•

~ 3 cm

Kulstofbinding (løv) ~ 3 tons CO2 pr. ha pr. år
Kulstofbinding (i alt) ~ 6 tons CO2 pr. ha pr. år

S ådan ka n kli maopt imal s kov rej s n ing f re mmes

S K O V B I L L E–D Nåletræ
E – NÅLETRÆ
Skovbillede

•

• Vellykket skovrejsning – grandis, rødgran og lærk – anlagt forår 2012

•

2019 –(DBH)
efter~ 6,5
8 vækstsæsoner
• Billede
Højde (nål)oktober
~ 4,2 m – Diameter
cm (lærk 11 cm)

•
•

Vellykket skovrejsning – grandis, rødgran og lærk – anlagt forår 2012

• Billede oktober 2019 – efter 8 vækstsæsoner

• Højde
Kulstofbinding
~ 17mtons
CO2 pr. ha pr. (DBH)
år
(nål)(i~alt)4,2
– Diameter

~ 6,5 cm (lærk 11 cm)

Kulstofbinding (i alt) ~ 17 tons CO2 pr. ha pr. år

Egne Noter

Kontaktoplysninger
			
Kontakt os, hvis du er interesseret i at få klarlagt mulighederne for plantning med og uden tilskud. Vi laver
			

gerne en uforpligtende screening af din ejendom.

			

Anders Brøgger Jensen

			

Skovfoged - Skovrejsning og læplantning

			

Mobil 51 36 24 25

			

abj@skovdyrkerne.dk

			

Anders Kruse Elmholdt

			

Skovfoged - TeamChef Nord

			

Mobil 51 55 72 11

			

ake@skovdyrkerne.dk
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