
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ordningernes formål 

Bæredygtig skovdrift dækker over en række 
støtteordninger, der har til formål at understøtte 
etablering, bevarelse og drift af mere robuste, stabile 
og naturvenlige skove samt sikring af særligt 
værdifulde skove. Et delmål er, at fremme privat 
skovrejsning til beskyttelse af vandressourcer, 
binding af CO2 i jorden og øge naturværdier og 
friluftsinteresser i området. 
Private lodsejere kan for eksisterende skove søge 
støtte til forskellige aktiviteter til gavn for truede 
arter, eller de kan søge støtte til pleje og etablering af 
ny skov. 

 

Gevinster for naturen 

Naturværdierne i skove kan forbedres ved at give 
skovejerne støtte til aktiviteter, der bidrager til at 
sikre stabile levesteder for især truede arter i 
skovene. Skovejerne kan fx få støtte til at: 

• lave en grøn driftsplan, hvor skovejeren får et 
overblik over skoven og dens naturværdier, 
så der kan tages hensyn til disse i skovdriften 

• konvertere nåleskov til mere robuste arter 
• bevare store træer i skoven 
• lægge arealer urørt 
• pleje og afgræsse skov og små lysåbne 

arealer 

 
 
Ny skov sikrer gennem træernes vækst, at CO2 
bindes i træerne. Hermed bidrager skovrejsning til 
indsatsen mod klimaforandringerne. Skov sikrer 
ligeledes en reduktion i udvaskningen af 
næringsstoffer og pesticider til vandmiljøet og 
drikkevandet. Effekten er varig, da skovrejsningen 
tinglyses med fredskovspligt. Indsatsen i dette 
Landdistriktsprogram forventes således på lang sigt 
at reducere kvælstofudledningen med ca. 25 ton pr. 
år, samt at mindske CO2-udledningen med ca. 4.800 
ton pr. år. 
 
Ordningen ’Bæredygtig skovdrift’ er også med til at 
understøtte implementeringen af Natura 2000-
direktiverne, EU's biodiversitetsstrategi, vandramme-
direktivet, Danmarks nationale skovprogram og Na-
turplan Danmark. Gennem vores samarbejde med EU 
implementerer vi i Danmark 
disse strategier – ligesom de 
øvrige medlemslande. 

 

Bæredygtig skovdrift 
Foto: Søren Fodgaard, Dansk Skovforening 

 



 
 

   

 

Case   

 

 

En skovejer fik i 2009 tilskud til at 
udarbejde en grøn driftsplan for 
et skovområde på 190 ha. Den 
grønne driftsplan indeholder bl.a. 
en plan for beskyttelse af natur-
værdier. Planen er i 2011 fulgt op 
med en ansøgning om støtte til at 
bevare 450 træer i skovområdet 
til naturlig død og nedbrydning for 
at sikre arealet som levested for 
flagermus. 

  

Et typisk skovrejsningsprojekt der 
søges tilskud om er på ca. 7 ha. 
Der ansøges oftest om støtte til 
etablering af løvskov, til hegning, 
til tilplantning samt plejetilskud til 
etablering uden dybdepløjning og 
brug af pesticider. 

 

 

60 
mio. kr. 
afsættes der til bæredygtig skov i 
perioden 2016-2018. 

 
Fakta 
Danmarks skovareal er pr. 2013 opgjort til 615.000 ha, svarende til 14,3 
pct. af landets areal.  

 
Med den foreslåede bevilling kan der etableres ca. 1.200 hektar ny skov 
og biodiversiteten kan forbedres på op mod 1.500 hektar i eksisterende 
skov. Det sker gennem grønne driftsplaner og beskyttelse af naturværdi-
er, ved hjælp af fx mere dødt ved. 

 

 
Læs mere om ordningen på www.naturstyrelsen.dk 
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